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Sammendrag 
 

Tittel  
«I ettertid har jeg skjønt at det har vært det viktigste for meg, jobbe med den aksepten». 

Kvalitative intervjuer av voksne med løpsk tale  

 

Bakgrunn og formål 
Personer med løpsk tale kan være ubevisst sin egen vanske, men mange er den også veldig 

bevisst. Kommunikasjon kan for mange være vanskelig, og negative tilbakemeldinger fra 

omgivelsene kan føre til en frykt for å snakke og å være i sosiale relasjoner. En konsekvens 

av dette kan være svekket selvfølelse og lavere livskvalitet. Formålet med studien har vært å 

få innsikt i og belyse om informantene ser en sammenheng mellom den løpske talen og deres 

livskvalitet. Problemstillingen min ble derfor: «Hvilke opplevelser knyttet til livskvalitet 

beskriver voksne med løpsk tale?». 

 

Metode 
Med utgangspunkt i kvalitativ, fenomenologisk tilnærming gjennomførte jeg semistrukturerte 

intervjuer med syv informanter i alderen 28 - 63 år. Intervjuene ble tatt opp med diktafon, 

transkribert og deretter kodet i analyseprogrammet NVivo 10. Selvforståelse, kritisk 

forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse, tre analysenivåer av Kvale & 

Brinkmann (2015) danner grunnlaget for presentasjon og drøfting av studiens funn. 

 

Resultater og drøfting 
Alle informantene opplever eller har opplevd at den løpske talen påvirker dem i hverdagen. 

For noen var det spesielt utfordrende i ungdomsårene og tidlig voksen alder, mens det for 

andre også oppleves vanskelig i voksen alder. Frustrasjon rundt egen tale og over at andre 

ikke forstår, tristhet over å ikke klare å prestere like godt, skam og flauhet, men også at det 

kan være morsomt noe ganger, er noe av det informantene beskriver. Flere av dem har klart å 

håndtere slike følelser, blant annet med aksept og åpenhet. Dette har for mange gjort det 

lettere å leve med taleflytvansken og ført til en bedre hverdag, med mindre utrygghet og 

usikkerhet. Logopeden har vært en god støtte for mange.  Ved å ta i bruk følelsesfokuserte og 
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problemfokuserte mestringsstrategier, som å ta tak i følelser, oppsøke logoped, akseptere 

vansken og være åpen om den, har informantene økt sin livskvalitet. Dette til tross for at 

enkelte opplever at selvbildet og livsgleden enda påvirkes av taleflytvansken. Den ene 

informanten trekker frem at den løpske talen har vært med å forme henne som person, og at 

hun derfor ikke ville vært den foruten, mens en annen opplever talen som et hinder for å 

kunne få utrettet mer i livet. Dette viser dermed at det er noe sprikende opplevelser mellom 

informantene. Overordnet for alle, til tross for noen negative følelser rettet mot talen og 

kommunikasjon generelt, er at livskvaliteten er god. Informantene fremhever familie, jobb og 

venner som viktige årsaksfaktorer, noe som kan indikere at det å ha en taleflytvanske ikke er 

den viktigste faktoren for livskvalitet.  
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1 Innledning  
 

«I det øyeblikket vi aksepterer våre begrensninger, beveger vi oss forbi dem» er et sitat av 

Albert Einstein (siterte sitater, udatert) som jeg mener oppsummerer mye av det informantene 

opplever. Informantene har trukket frem aksept og åpenhet som viktige faktorer for å øke 

deres livskvalitet, hvor den ene informantene også sa at det har vært det viktigste for henne. 

Jeg siterer henne i tittelen på min studie, som er «I ettertid ser jeg at det har vært det viktigste 

for meg, jobbe med den aksepten».  

 

1.1 Bakgrunn 
Taleflytvansker er et begrep jeg har kjent til over lang tid, men da primært begrepet 

stamming. Løpsk tale fikk jeg først høre om da jeg startet på utdannelsen, og det sa meg noe 

om hvor lite fokus det er på akkurat denne vansken. Det er en taleflytvanske på lik linje med 

stamming, og det sies at omtrent like mange har løpsk tale som stamming, hvor også noen har 

en kombinasjon av løpsk tale og stamming. Jeg synes det er veldig viktig at det blir fokus på 

vansken, og at det blir en del av pensum på flere studier, slik at man klarer å fange opp flere 

som har løpsk tale. Da kan flere få hjelp for vansken sin og få en forklaring på hvorfor noen 

ting kanskje er vanskeligere for dem selv enn for andre.  

 

Jeg var i praksis på taleflytteamet på Statped sør-øst, og der fikk jeg være med på kartlegging 

av løpsk tale. Dette synes jeg var veldig interessant og noe jeg ønsket å lære mer om. Jeg ble 

også gjort oppmerksom på et klipp fra God Morgen Norge, hvor Marie Mannes, en jente med 

løpsk tale, var gjest for å fortelle om dette (TV 2, 2017).  Hun nevnte noe som jeg bet meg 

merke i. Hun sa blant annet at hun var aktiv i politikken, men at hun ikke ville delta i debatter 

på vegne av partiet, da hun var redd for at måten hun snakket på kunne skade partiet. Dette 

fikk meg til å tenke på om flere med løpsk tale vegrer seg for å snakke foran og med andre, i 

ulike situasjoner, og om dette påvirker deres livskvalitet.  

Jeg fikk et ønske der og da om å utforske dette videre, og skjønte raskt at jeg ville skrive 

masteroppgaven min om løpsk tale.  
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1.2 Formål  
Formålet med studien er å få en innsikt i hvordan voksne mennesker med løpsk tale opplever 

sin livskvalitet. De fleste mennesker opplever noe som er utfordrende og vanskelig, som kan 

påvirke deres livskvalitet. I denne studien ønsker jeg å undersøke hvordan informantene 

opplever at en taleflytvanske som løpsk tale kan innvirke på livskvalitet.  For noen har den 

løpske talen kanskje en stor innvirkning på livskvalitet, mens for andre er det ikke en like stor 

faktor. Noen lever godt med løpsk tale, andre har flere vansker. I litteraturen kommer det 

frem at mange er lite bevisst sin taleflytvanske, men også at mange har lavere selvbilde, fordi 

de blant annet opplever å ha vansker med kommunikasjon. Det har derfor vært interessant å 

forsøke å få et innblikk i om informantene opplever at kommunikasjonsvansken innvirker på 

deres livskvalitet, enten positivt eller negativt. Å få økt kunnskap på feltet er viktig, og dette 

kan bidra til videre forskning.  

 

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål  
Med dette prosjektet har jeg ønsket å få et innblikk i om voksne med løpsk tale opplever at 

løpsk tale har en innvirkning på livskvalitet. Det kan være valg av aktiviteter og sosiale 

relasjoner, hvordan de har det med seg selv, mestringsstrategier for å bedre håndtere den 

løpske talen, for å nevne noe. For å forsøke å belyse dette har problemstillingen min blitt som 

følger: «Hvilke opplevelser knyttet til livskvalitet beskriver voksne med løpsk tale?».  

 

For å underbygge problemstillingen har jeg to forskningsspørsmål:  

 

 1.Hvilke følelser knytter informantene til det å ha løpsk tale?  

 2. Hvilke mestringsstrategier beskriver informantene?  

 

Det vil komme frem av teorien i neste kapittel at personer med løpsk tale kan ha mange 

følelser knyttet til hvordan det er å ha løpsk tale og til kommunikasjon med andre. Jeg ønsker 

derfor å undersøke hvilke følelser som dukker opp hos informantene, og hvordan de 

beskriver at disse følelsene påvirker deres hverdag og deres livskvalitet.  

 

Jeg ønsker også å se om informantene har brukt mestringsstrategier og hvordan det har 

fungert for dem med tanke på livskvaliteten. Mestringsstrategier er noe alle har, det er 

handlinger, atferd og tanker brukt for å håndtere vanskelige opplevelser. Man skiller mellom 
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to strategier, den ene for å håndtere følelser som oppstår, den andre for å endre vanskelige 

situasjoner man kommer opp i. Disse kalles følelsesfokuserte eller emosjonelt-fokuserte og 

problemfokuserte (Johannessen, Vedeler, & Kokkersvold, 2010; Næss, Moum & Eriksen, 

2011). Hvorfor jeg ønsker å få et innblikk i dette, er fordi jeg er nysgjerrig på om bruk av 

mestringsstrategier har effekt på livskvalitet og eventuelt på hvilken måte.  

 

1.4 Begrepsavklaring og avgrensning  
Jeg har med denne studien tatt et valg om å undersøke voksne med løpsk tale, og utelukker 

dermed å undersøke ungdommer. Studien tar også for seg personer med utviklingsmessig 

løpsk tale, og jeg har dermed ikke beskrevet og forklart eventuelle skader eller sykdommer i 

hjernen som kan føre til taleflytvansker.  

 

Noen begreper som vil brukes gjennomgående i teksten presenteres her, slik at leseren får en 

forståelse av hva det betyr. Jeg velger å bruke person med løpsk tale, med den hensikt at 

vedkommende ikke skal defineres av taleflytvansken. Normal ikke-flyt betyr pauser, 

repetisjoner og andre nølinger som oppstår hos en person med normalt talemønster (Guitar, 

2014). Onset vil si når noe oppstår (Onset, udatert). Komorbiditet betyr forekomst av flere 

sykdommer/vansker samtidig (Comorbid, udatert). SpeechEasy er et hjelpemiddel som kan 

hjelpe personer med taleflytvansker å snakke mer flytende (Shapiro, 2011).  Flere steder i 

teksten henviser jeg til «vi» og «våre informanter». Dette er fordi jeg har samarbeidet med 

min medstudent, Solveig, i selve intervjuprosessen.   

 

 

1.5 Oppgavens struktur  
Inkludert dette innledningskapittelet er oppgaven bygd opp i seks kapitler. I kapittel to 

presenterer jeg teori om løpsk tale og livskvalitet. Det finnes ikke litteratur som omhandler 

løpsk tale og livskvalitet sammen, så jeg har forsøkt å lage en sammenheng og en kobling 

mellom disse to, slik jeg forstår teorien. Jeg velger å presentere løpsk tale først, før det blir en 

naturlig overgang til livskvalitet, og hvorfor det er viktig å se på dette sammen.  

 

I kapittel tre vil jeg redegjøre for hvordan jeg har gått frem i denne oppgaveprosessen. Jeg 

begrunner valg av metode og redegjør for utvalg og intervjuprosessen. Mot slutten av 

kapittelet presenteres kvalitetssikring av studien samt etiske betraktninger.  
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Videre blir det empiriske datamaterialet presentert i kapittel 4, kalt presentasjon av empiri. 

Her presenterer jeg datamaterialet slik informantene har uttrykt seg, og jeg legger til side all 

førforståelse og teori. Fokuset er kun på informantene og deres uttalelser.  

 

Min førforståelse og teoretiske kunnskap blir først trukket frem i kapittel fem, som kalles 

teoretisk analyse. Jeg trekker frem min førforståelse og teori, og tolker informantenes utsagn 

ut i fra dette. Jeg ser på datamaterialet på en annen måte enn i den tematiske analysen, og 

trekker linjer mellom det informantene har sagt og teori.  

 

I sjette og siste kapittel gjør jeg en kort oppsummering av resultatene og kommer med noen 

forslag til videre forskning.  
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2 Teoretisk forankring  
 

Som nevnt innledningsvis er det relativt lite forskning på løpsk tale, og det er per nå 

ingenting som sier noe om livskvaliteten til personer med løpsk tale. I dette kapittelet skal jeg 

derfor presentere relevant teori på begge emnene, for så å forsøke å trekke noen koblinger 

mellom dem. Dette for at leseren skal få en forståelse av hvorfor jeg synes det er viktig å 

undersøke løpsk tale og livskvalitet sammen.  

 

2.1 Løpsk tale  
I 1887 brukte Kussmaul begrepet løpsk tale, da han fant en bemerkelsesverdig egenskap hos 

personer med løpsk tale. Det viste seg at da vedkommende var oppmerksom på sin tale eller 

da han/hun senket sitt taletempo, ville taleproduksjonen bedres og problemene reduseres 

(Van Zaalen, 2009). Det var imidlertid lite interesse for vansken på denne tiden, men dette 

skulle endres. I 1930 kom Freund og Weiss (Weiss, 1967) på banen og mente at løpsk tale 

hadde nær relasjon til stamming, og dette førte til flere publikasjoner. I 1964 publiserte Weiss 

(referert i Logan, 2015) en tekst kalt «Cluttering», som førte til at løpsk tale fikk 

vitenskapelig oppmerksomhet. Her gjorde han rede for både historisk perspektiv, konseptet 

løpsk tale, dets symptomer og hvordan behandling kunne foregå (Weiss, 1967).  Selv om 

interessen for vansken var større, var det fortsatt lite oppmerksomhet på løpsk tale innenfor 

forskning på taleflytvansker. Man forsto løpsk tale dårlig frem til slutten av 1900-tallet, og i 

flere land så man på løpsk tale som en vanske knyttet til stamming (Logan, 2015). Van 

Zaalen (2009) mener at dette vedvarte helt til flere publikasjoner gjorde rede for forskjellene 

mellom stamming og løpsk tale, blant annet en beskrevet av St. Louis, Raphael, Myers, and 

Bakker (2003).  

 

Logan (2015) gjør oss kjent med tre faktorer som kan være med på å forklare hvorfor løpsk 

tale ikke var tildelt mer oppmerksomhet blant forskere og fagpersoner. For det første trekker 

han frem at det har vært vansker med å få lage en passende definisjon for vansken, som også 

beskrevet hos St. Louis and Schulte (2011) og Craig (2010). Dette blir ytterligere presentert i 

underkapittel 2.1.1.  
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For det andre nevner Logan (2015) at epidemiologiske faktorer, hvorav prevalens, insidens 

og årsak, påvirker mengde forskning og oppmerksomhet som løpsk tale har fått.  Han viser til 

Craig (2010) som mener at det er utfordrende å gjøre studier som undersøker epidemiologien, 

grunnet den lave andelen av befolkningen som har vansken.  

 

Tredje og siste faktor handler om kvaliteten på forskningen, og store deler av den forskningen 

som ble gjort på 1900-tallet kom fra data fra anekdotiske saksrapporter (Craig, 2010; Logan, 

2015). Dette kan anses for å være en svak form for bevis, og bør ikke brukes som 

primærkilde til kunnskap (Logan, 2015). Craig (2010) mener videre at inntil man får mer 

robuste former for forskning, f.eks. randomiserte kontrollerte kliniske studier, vil 

vitenskapelig forståelse av løpsk tale trolig ikke ha fremgang.  

 

2.1.1 Definisjoner på løpsk tale  
Mange har en mening om hva løpsk tale er, og det har vært utfordrende å enes om hvordan 

vansken skal forstås. Det kan ha sin grobunn i at det har vært mange definisjoner, og ingen 

har egentlig vært helt enige i om hva som skal inkluderes i en definisjon. Debatten pågår 

spesielt om språkkomponenter skal inkluderes eller ikke (Ward, 2018). Jeg vil nedenfor 

presentere noen av definisjonene.  

 

WHO sin definisjon  

World Health Organization (WHO) har i ICD-10, som er den internasjonale statistiske 

klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, definert løpsk tale. 

Helsedirektoratet har laget en norsk versjon av dette, som lyder slik: “Hurtig, avbrutt 

talestrøm, uten gjentagelser eller pauser, i en slik grad at det påvirker forståeligheten. Talen 

er støtvis og urytmisk med korte, hakkede løp som vanligvis forstyrrer fraseringen.”  

(Helsedirektoratet, 2018 ) 

 

At taletempo er et symptom på løpsk tale er det bred enighet om blant flere (Van Zaalen, 

2009; St. Louis, Myers, Bakker, & Raphael, 2007;  St. Louis & Schulte, 2011). De siste årene 

har også vansker med taletempo blitt ansett som hovedsymptom på løpsk tale (Logan, 2015), 

og St. Louis og hans kolleger har i tre av definisjonene (St. Louis et al., 2003; St. Louis et al., 

2007; St. Louis & Schulte, 2011) vurdert talehastighet som primær eller essensiell 

karakteristikk av løpsk tale.  
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Arbeidsdefinisjonen  

St. Louis og kolleger har i flere publikasjoner prøvd å redefinere løpsk tale. Målet var å lage 

en definisjon som identifiserte kjerneegenskapene og ekskluderte egenskapene som kunne 

anses som uvesentlige (Ward, 2018). Hensikten med en slik arbeidsdefinisjon var å begrense 

populasjonen av personer med løpsk tale, på en slik måte at de utviklet en pålitelig og valid 

forskningsgruppe på denne vansken (St. Louis & Schulte, 2011). Ved å bruke en 

arbeidsdefinisjon som er basert på laveste fellesnevner, legger man til rette for at forskere og 

klinikere kan danne seg begreper om løpsk tale på samme måte (Scaler Scott & St. Louis, 

2009, referert i St. Louis & Schulte, 2011). Den sist oppdaterte arbeidsdefinisjonen ble 

presentert av St. Louis & Schulte i 2011 og er basert på arbeidsdefinisjonen til St. Louis et 

al., fra 2007. Den lyder som følger:  

 

Cluttering is a fluency disorder wherein segments of conversation in the speaker´s 

native language typically are perceived as too fast overall, too irregular, or both. The 

segments of rapid and/or irregular speech rate must further be accompanied by one or 

more of the following: (a) excessive “normal” disfluencies; (b) excessive collapsing or 

deletion of syllables; and/or (c) abnormal pauses, syllable stress, or speech rhythm. 

(St. Louis & Schulte, 2011, s. 241-242). 

 

En forklaring på denne arbeidsdefinisjon er at den løpske talen må oppstå i en naturlig 

samtale, men den trenger ikke å være til stede hele tiden, og den kan også ses i et godt 

utviklet fremmedspråk. Talen er generelt for hurtig, selv om antall stavelser ikke 

nødvendigvis overgår antall stavelser hos normaltalende, og den kan ofte oppleves som 

støtvis og spurtvis. At definisjonen inneholder «collapsing or deletion of syllables» betyr at 

en person med løpsk tale ofte vil forkorte, teleskopere og overkoartikulere stavelser, spesielt i 

flerstavelsesord (St. Louis & Schulte, 2011). Overkoartikulering betyr at lydene overlapper 

hverandre i stor grad, noe som fører til redusert forståelighet (Ward, 2018). 
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2.1.2 En mulig språkkomponent?  
Som nevnt tidligere, har det vært problemer med å lage en tydelig definisjon, fordi det ikke er 

fullstendig konsensus om begrepet. Det har vært uenighet om hva som skal inkluderes, og jeg 

skal nå kort gjøre rede for hva denne debatten går ut på. Ward (2018) mener først og fremst at 

det er grunn til å anbefale arbeidsdefinisjonen til St. Louis et al. (2011), da det er første gang 

vi har en felles definisjon som sørger for at vi kan være så sikre som vi kan være, på at vi 

refererer til den samme atferden. Likevel sår han tvil om at det kan være symptomer som ikke 

inngår i definisjonen, som fører til at man ikke får underbygget denne vansken godt nok. Han 

tenker først og fremst på en mulig språkkomponent.  

 

St. Louis & Schulte (2011) vektlegger i den aktuelle og tidligere arbeidsdefinisjoner hastighet 

som det primære, noe som tilsier at løpsk tale er en hastighetsbasert og motorisk vanske. 

Ward (2018) og Van Zaalen & Reichel (2015) er derimot ikke enige, da de hevder at det er en 

språkbasert vanske. Basert på observasjoner av personer med løpsk tale har de, sammen med 

flere, foreslått undergrupper av løpsk tale. Disse kalles syntaktisk og fonologisk løpsk tale, og 

de mener at personer med løpsk tale kan plasseres i disse to undergruppene. Ward (2018) 

mener at man kan supplere arbeidsdefinisjonen med noe han kaller «cluttering spectrum 

behavior». Med det mener han at alle mennesker har normal ikke-flyt og at alle mennesker 

kan snakke ekstra raskt, eksempelvis dersom man blir veldig engasjert. Dette kan man gjøre 

uten å bli diagnostisert med løpsk tale. Spekteret fungerer da ved at man antar at løpske trekk 

kan eksistere på et kontinuum. På den ene siden finner man de som klart og tydelig kan 

identifiseres av arbeidsdefinisjonen, mens på andre siden finner man de som har normal ikke-

flyt (Ward, 2018).  

 

2.1.3 Viktige egenskaper ved løpsk tale  
I arbeidsdefinisjonen kom det frem at overdreven normal ikke-flyt, overdreven 

koartikulering/teleskopering/forkorting, og/eller unormale pauser, betoning av stavelser og 

talerytme, som oppstår samtidig som hurtig tale, var kriteriene for å ha løpsk tale.  

Van Zaalen and Reichel (2015) og Ward (2018) har gitt noen forklaringer på hva disse 

karakteristikkene omhandler. Da informantene våre hadde slike karakteristikker ved talen sin, 

velger jeg å nevne disse kort.  

Rask og/eller uregelmessig artikulatorisk hastighet  
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Det er ikke hvor mange stavelser man har per sekund som er nøkkelproblemet med løpsk 

tale, men heller at de kan ha vansker med å justere hastigheten til den tiden som trengs for 

språkformuleringen. En undersøkelse som ble gjort (Bakker, Raphael, Myers & St. Louis, 

2010, referert i Van Zaalen & Reichel, 2015) fant at personer med løpsk tale er innenfor 

normalen når det kommer til antall stavelser per sekund. Likevel fikk andre et inntrykk av at 

de snakket mye raskere. Som Ward (2018) også nevnte er det ikke nødvendig slik at de 

snakker mye raskere enn andre, men det kan høres slik ut, fordi talen preges av mye ikke-flyt, 

unormal prosodi, ordstruktur og pausing.  

 

Van Zaalen & Reichel (2015) hevder at talehastigheten også kan reguleres av motivasjon for 

å snakke. Er man ivrig og engasjert, vil talehastigheten ofte gå opp, mens et kjedelig og 

mindre interessant tema får talehastigheten til å gå ned.  

 

Redusert forståelighet som følge av teleskopering og ordstruktureringsfeil 

Teleskopering vil si at stavelser blir presset sammen, og ordene blir kortere enn de egentlig 

er. Et eksempel kan være at ordet vannflaske blir sammentrukket til å bli vaske.  

Hvis dette skjer betyr det ofte at vedkommende ikke klarer å justere den artikulatoriske 

hastigheten til de fonologiske kravene som følger i øyeblikket (Van Zaalen & Reichel, 2015; 

Ward, 2018).  

 

Ordstruktureringsfeil kan komme av teleskopering, men det kan også være å legge til en 

språklyd, slik at fonemene innad i stavelsen blir feil (Van Zaalen & Reichel, 2015). Et 

eksempel er at appelsiner blir til applelsiner, der den ene stavelsen får en ekstra /l/.  

 

Høy frekvens av normal ikke-flyt  

Som nevnt tidligere har alle mennesker litt normal ikke-flyt. Det være seg fyllord, nølinger, 

revisjoner og repetisjoner. De med løpsk tale har en høyere forekomst av ikke-flyt, og en 

setning som i utgangspunktet er kort og enkel kan bli lang og inneholde mange fyllord og 

revisjoner (Van Zaalen & Reichel, 2015).  

 

Feil i pausemønster 

Personer med løpsk tale har ofte pauser på under 0.5 sekunder, grunnet et raskt taletempo. 

Han/hun vil ha problemer med å få tid til å forberede neste ytring, det blir et uhensiktsmessig 

pustemønster og lytteren vil få problemer med å bearbeide det som blir sagt. Det presiseres at 
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dette oftest kun forekommer når vedkommende er ufokusert på talen sin. Som regel vil 

pausemønsteret være mer normalt når taleren er bevisst på måten han/hun prater på (Van 

Zaalen & Reichel, 2015).  

 

2.1.4 Forekomst og årsaker 
Det har vært vanskelig å forstå epidemiologien på løpsk tale. Det er få pålitelige data som kan 

fortelle oss om prevalens, insidens (Van Zaalen & Reichel, 2015) og demografi (Ward, 

2018), og evidensen blir dermed svak (Logan, 2015). Det har vært antatt at løpsk tale er en 

sjelden vanske, og at stamming oppstår mer hyppig enn løpsk tale. Drayna (2011) mener at 

løpsk tale ikke er en veldig vanlig vanske, og at den mest sannsynlig er mindre frekvent enn 

stamming. Omtrent 1-2 % av den voksne populasjonen regnes for å være ikke-flytende, men 

det kan også tenkes at prevalensen er høyere enn det litteraturen tilsier (Van Zaalen, 2009). 

Dette forklares med at ren løpsk tale og kombinasjonen løpsk tale og stamming, kan være 

omtrent like prevalent som ren stamming (Van Zaalen, 2009). Mørketall kan også tenkes å 

skyldes uklarheter i definisjoner og hva som inkluderes, i tillegg til at mange ikke oppsøker 

hjelp, fordi lite kunnskap om begrepet kan hindre at det blir fanget opp. Uten gode 

epidemiologiske studier er det vanskelig å anslå kjønnsratio, men litteraturen sier at det er en 

overvekt av menn. Både Howell & Davis (2011) og St. Louis (1996) blir referert til i Logan 

(2015), og disse fant at 88 % og tilsvarende 86 % var hankjønn.  

 

I likhet med stamming kan også løpsk tale innimellom ses i førskolealder, men ulikt fra 

stamming kan det bli feil å kategorisere det som en vanske som oppstår i førskolealder 

(Ward, 2018). Trekkene/symptomene av løpsk tale blir vanligvis mer tydelig i 

barneskolealder, der dårlig forståelighet kan føre til sosiale og/eller akademiske problemer. I 

motsetning til stamming, der onset vanligvis inntrer i 2-5 årsalder (Guitar, 2014), er det mer 

vanlig at onset ved løpsk tale er i tidlige tenår (Van Zaalen & Reichel, 2015). Rundt 

tiårsalderen vil taletempoet normalt sett øke og tempokontrollen er ikke lenger så sterk som 

den var tidligere, og symptomer på løpsk tale kan forekomme (Van Zaalen & Reichel, 2015).  

 

Det er fullt mulig å ha løpsk tale i mange år uten å oppdage det eller være feildiagnostisert, 

fordi noen aspekter ved løpsk tale kan bli sett som normal ikke-flyt (Ward, 2018). I tillegg 

kan mange av problemene som oppstår i forbindelse med vansken bli sett på som en del av 

normal variasjon i tale- og språkutvikling. Både foreldre og lærere godtar gjerne enkelte 
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ganger at barnet ikke er det dyktigste på taleoppgaver, og det er kjent at barn i førskolealder 

bruker fonologiske forenklingsstrategier på veien mot mer voksne fonologiske 

representasjoner (Ward, 2018). De fleste barn med løpsk tale vil i førskolealder likevel klare 

å gjøre seg forstått, noe som også ofte gjør at foreldrene ikke er bekymret og logopeder 

sjelden blir kontaktet. Det er ikke sikkert at barna i denne aldersgruppen får noe hjelp hos 

logoped uansett (Ward, 2018). Dersom vansken blir udiagnostisert og ubehandlet er det 

sannsynlig at løpsk tale fortsetter inn i voksen alder. Det er ikke kjent om løpsk tale kan bli 

bedre, verken med eller uten behandling. Spontan bedring i voksen alder er som med 

stamming, lite sannsynlig (Ward, 2018).   

 

Nevrologiske årsaker  

Selv om forståelsen for løpsk tale har blitt bedre det siste tiåret, er det fortsatt ikke enighet 

om hvorfor det oppstår (Ward, 2018). Alm (2011) mener at hovedgrunnen til at løpsk tale 

oppstår er en feilregulering og en hyperaktivering av medical cortex-området i hjernen, ofte 

grunnet en manglende forhindring i basalganglierne. Medial cortex-området har en 

koordinerende rolle for spontantale, planlegging av setninger, henting av ord, syntaktiske 

elementer og fonologiske koder fra lateral cortex-området, utførelse av motoriske sekvenser 

og overvåkning av taleproduksjon. Han påpeker at det er viktig å huske på at personer med 

løpsk tale er en heterogen gruppe, og at det kan være forskjell på hva som utløser problemet 

(Alm, 2011).  

 

Genetiske årsaker  

I tillegg til nevrologiske årsaker har det også vært spekulert i om løpsk tale kan ha genetiske 

årsaker, noe som ble hevdet fra gammelt av (Ward, 2018).  I sin tekst fra 1964 vurderte 

Weiss (referert i Logan, 2015) arv som en medvirkende årsak til løpsk tale. Han konkluderte 

med at arvelighet var en grunnleggende faktor i løpsk tale, da han i nesten samtlige av sine 

studier fant at minst én familiemedlem også hadde en talevanske. I en studie av Seeman 

(referert i Van Zaalen & Reichel, 2015), gjort i 1965, fant man at 16 av 18 slektninger i fire 

generasjoner hadde løpsk tale. Nyere forskning viser imidlertid ikke de samme funnene. St. 

Louis (1996, referert i Logan, 2015) fant i en studie at artikulasjons- eller språkvansker var 

funnet i familien til kun 39 % av de med løpsk tale. Howell & Davis (2011, referert i Logan, 

2015) fikk i sin studie 47 % som rapporterte slike vansker i familiehistorien.  
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Drayna (2011) mener at for å få et best mulig resultat på om genetiske faktorer er en årsak, 

bør man gjøre en tvillingstudie. Det er tidligere nevnt at prevalensen av løpsk tale ikke er 

høy, og det dermed kan være utfordrende å finne personer med løpsk tale som også er en del 

av et tvillingpar. Han mener også at det trengs et mer anvendelig og allment akseptert sett av 

kriterier som vil gjøre det enklere å estimere et arvelig utfall, som ofte kan si noe om 

genetiske faktorer.  

 

2.1.5 Komorbiditet 
Løpsk tale opptrer sjelden alene (Ward, 2018; St. Louis & Schulte, 2011). At det ofte opptrer 

sammen med andre vansker spiller også en stor rolle i debatten og vanskeligheten rundt det å 

lage en definisjon (Ward, 2018). Både Van Zaalen & Reichel (2015) og Ward (2018) viser til 

flere diagnoser hvor komorbiditet med løpsk tale kan opptre, blant annet ADHD, spesifikke 

lærevansker, Downs syndrom, autismespekterforstyrrelser og stamming.  

 

I 2009 gjorde Schulte en undersøkelse hvor hun testet løpsk tale og komorbide vansker 

(referert i St. Louis & Schulte, 2011). Utvalget bestod av 15 personer hvor logopedene deres 

mente at de hadde rask talehastighet og «unormale» talesymptomer. 13 av 15 personer passet 

inn i arbeidsdefinisjonen, mens to ikke oppfylte kriteriene. Det kan tenkes at disse to 

normaliserte talen sin underveis i testsituasjonen, noe som er en vanlig karakteristikk ved 

løpsk tale (St. Louis & Schulte, 2011).  Hun var nøye på å ekskludere de som også stammet, 

fordi stamming og løpsk tale kan være svært vanskelig å differensiere (St. Louis & Schulte, 

2011). Ved bruk av testbatterier og spørreskjemaer skulle hun kunne identifisere andre 

vansker, som blant annet stamming, artikulasjons- og språkvansker, lese- og skrivevansker, 

ADHD, oralmotoriske vansker og auditive prosesseringsvansker.  Resultatet fra 

undersøkelsen viste at alle hadde minst én komorbid vanske, og mange av de hadde også to 

eller flere. I denne undersøkelsen gikk alle testpersonene til logoped i utgangspunktet, noe 

som kan bety at de opplever større vansker med talen enn det andre som ikke går til logoped 

opplever. Det kan dermed være at de ikke er representative for populasjonen, og dermed 

utgjør en trussel mot den ytre validiteten (Lund, 2002).  

 

Noen av informantene i min studie har komorbiditet med stamming og hyperaktivitet, noe 

som kunne by på utfordringer med å skille løpsk tale fra disse vanskene, med tanke på 

livskvaliteten. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i metodedelen.   
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2.1.6 Bevissthet og følelser  
Ward (2018) mener at de fleste personer med løpsk tale ofte blir overrasket når en lytter har 

problemer med å forstå dem, men at noen derimot kan være bevisst sin egen vanske og at den 

er vanskelig å forstå. I følge Van Zaalen, Wijnen, and Dejonckere (2011) er personer med 

løpsk tale ofte bevisst at de har en taleflytvanske, men ikke akkurat når symptomene 

forekommer. De kan høre at de snakker fort, at de kan være vanskelig å forstå, at de har mye 

ikke-flyt og at de har problemer med pauser, når de hører seg selv på opptak. I selve 

situasjonen kan det derimot være vanskelig å legge merke til det, ofte fordi talen går så raskt 

at de ikke rekker å reflektere over det når det pågår. Dette er lettere når man hører seg selv på 

opptak.  

 

Ward (2018) mener at personer med løpsk tale ikke opplever direkte konsekvenser av deres 

talemønster, i sterk kontrast til det personer med stamming opplever. Han trekker frem at 

dette gjerne gjelder for personer i skolealder, hvor deres medelever ikke bryr seg så mye om 

talen. I tillegg blir det nevnt at noen aspekter ved den løpske talen kan være morsomt for 

andre, men at de ofte ikke tar seg like nær av det som personer som stammer. Van Zaalen et 

al. (2011) hevder, i motsetning, at dette ikke gjelder for alle og at personer som opplever at 

andre ikke forstår dem, etterhvert vil kunne utvikle kommunikasjonsfrykt. Det er derimot 

ikke sagt at alle opplever frykt for kommunikasjon, da noen mener at det er lytteren som har 

problemet, fordi han/hun ikke lytter godt nok. Man tror likevel at dersom en person med 

løpsk tale opplever at det blir negativ kontakt mellom det han/hun produserer og hvordan 

lytteren reagerer, så kan dette fremkalle en engstelse for kommunikasjon (Van Zaalen et al., 

2011; Van Zaalen & Reichel, 2015). Det hevdes at grunnet dårlig bevissthet i selve 

situasjonen når symptomer oppstår, så vil personer med løpsk tale oppleve få vansker når de 

prater (Van Zaalen & Reichel, 2015).  

 

Basert på erfaringer har personer med løpsk tale et bredt spekter av bevissthet og følelser, 

som strekker seg fra nektelse til ustanselig bekymring (Van Zaalen & Reichel, 2015). Noen 

er bekymret for fremtiden, mens andre i liten grad tenker over sin egen vanske. Bekymring 

for fremtiden kan skyldes at de kan føle seg inkompetente og mislykkede, ofte basert på 

dårlige erfaringer med kommunikasjon. Slike erfaringer kan også føre til dårligere selvbilde 

og lav motivasjon til å være sosial og å prate foran andre (Van Zaalen & Reichel, 2015). De 
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trekker frem at personer med løpsk tale kan si at ingen ønsker å høre på hva de har å si, noe 

som gjør at de ofte får et dårlig selvbilde (Van Zaalen & Reichel, 2015).  

 

De affektive og kognitive aspektene ved løpsk tale er enda ikke veldig kjent i litteraturen, 

men Van Zaalen & Reichel (2015) trekker frem at litteraturen hevder at angst, frustrasjon, 

negative tanker, tristhet og lavt selvbilde kan oppleves hos personer med løpsk tale.  

Dette kan blant annet skyldes en reaksjon på manglende evne til å prate klart og tydelig og å 

bli forstått. Frykt og sinne kan også oppleves (Van Zaalen & Reichel, 2015).  Som nevnt 

tidligere er det også noen som ikke opplever at de selv har en vanske, og disse vil ofte 

vurdere sin tale til å være positiv, grunnet lav bevissthet på egne symptomer. Likevel vil dette 

originale positive selvbildet kunne bli verre dersom det oppstår en kontakt mellom det 

vedkommende produserer og en lytters negative tilbakemelding (Van Zaalen & Reichel, 

2015).  

 

Etter å nå ha introdusert teori på løpsk tale, går jeg videre i introduksjonen av livskvalitet. Jeg 

forsøker underveis å relatere noe av livskvalitetsteorien opp mot løpsk tale, slik at leseren får 

et inntrykk av hvordan disse kan ses i relasjon til hverandre.  

 

2.2 Livskvalitet  
For å evaluere livskvalitet er sammenkoblingene mellom mennesker, steder, omgivelser, 

aktiviteter og verdier viktige. For å forstå og vurdere en person, i dette tilfellet en person med 

løpsk tale, sitt kommunikasjonssystem, er det viktig å se på disse aspektene (Cruice, Worrall, 

& Hickson, 2000). En person sitt kommunikasjonssystem består av både vedkommende selv, 

kommunikasjonspartnere, kommunikasjonsaktiviteter og kommunikasjonsmiljø (Cruice et 

al., 2000). Det hevdes at kommunikasjon er viktig for mange av de sentrale komponentene i 

livskvalitetsbegrepet, blant annet interaksjon med andre, sosiale relasjoner og selvtillit 

(Salomon et al., 1988, referert i Cruise et al., 2000). Det er derfor interessant å se på hvordan 

personer med løpsk tale opplever at kommunikasjonssystemet deres innvirker på livskvalitet 

og glede i hverdagen.  

 

Begrepet livskvalitet har sine røtter i sosiologien, der man ønsket å få kunnskap om hvorvidt 

mennesker hadde en opplevelse av et godt liv (Wahl & Hanestad, 2007, referert i Tretteteig & 

Thorsen, 2011). Mennesker har vært opptatt av livskvalitet til alle tider, men selve begrepet i 
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bruk er relativ ny. I tillegg til av sosiologer, ble begrepet brukt av økonomer og psykologer 

(Rustøen, 2001) og de ønsket å vektlegge hvordan mennesker vurderte sin situasjon, ikke hva 

folk hadde (Wahl & Hanestad, 2004). Senere fattet også det mediske fagfeltet interesse 

(Rustøen, 2001) og begrepet fikk etter 1980 gjennomslagskraft i klinisk sammenheng (Wahl 

& Hanestad, 2004).   

 

De ulike faggruppene har arbeidet med begrepet og laget sine definisjoner som passer ut i fra 

sine faglige utgangspunkt. Av den grunn eksisterer det dermed flere ulike definisjoner av 

begrepet (Rustøen, 2001). De ulike faggruppene prioriterer ulike aspekter når de lager 

definisjonene, og det er dermed noe uenighet om hva som er viktig. Til tross for dette, er det 

også noe enighet på tvers av faggruppene. Dette rettes mot at det er det enkelte mennesket 

sine subjektive opplevelser som er i fokus, deres subjektive opplevelse av å ha det godt eller 

dårlig (Næss et al., 2011; Rustøen, 2001). Det er også bred enighet blant faggruppene og de 

som lager definisjonene at sosialt nettverk og fellesskap er viktig for livskvalitet (Rustøen, 

2001).  

 

Ferrans (1990, referert i Rustøen, 2001) hevder at man kan gruppere de eksisterende 

definisjonene innenfor kategorier som normalt liv, sosial nytte, naturlig kapasitet, det å ha 

viktige mål i livet, glede, og tilfredshet med livet. Det handler blant annet om å kunne leve et 

normalt liv, f.eks. et liv uten sykdom, og at en klarer å leve et sosialt vellykket liv. At en har 

god mental eller fysisk evne. Det handler om å ha mål i livet, og at en ser forskjeller mellom 

de oppnådde og de aktuelle målene. Det kan for mange oppleves som frustrerende å ha lyst til 

å få til noe i livet, men så ser man sine begrensninger, noe som for mange kan redusere 

livskvaliteten. Og sist, men ikke minst handler det om glede og tilfredshet. Lykke er en 

kortvarig følelse, mens tilfredshet er mer langvarig. Man kan derfor si at lykke er en del av 

tilfredsheten. Den siste kategorien kan synes å være viktigst, da det ofte er det målet man 

jobber mot - at man skal være tilfreds med sitt eget liv, for å ha en god livskvalitet. Det er 

personens egne opplevelser og vurderinger som er av størst betydning (Rustøen, 2001).   

 

2.2.1 Ulike definisjoner 
Jeg vil nå presentere to definisjoner. De er ulike når det gjelder hva de vektlegger, noe som er 

med på å gi oss en bredde i de ulike definisjonene av livskvalitet (Rustøen, 2001).  
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De blir presentert fra to ulike synspunkter, ved at den ene tar utgangspunkt i psykisk velvære, 

mens den andre tar utgangspunkt i helse. Jeg synes at dette gir oss en bredere forståelse for 

hva man legger i livskvalitet, og at det ikke bare er noen aspekter ved livet som er viktig for 

livskvalitet. Det som derimot er likt med disse to definisjonene, er at de tar utgangspunkt i 

menneskets egen opplevelse av sin situasjon og sitt liv (Rustøen, 2001).  

 

Næss, Moum & Eriksen sin definisjon 

«En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive 

opplevelser er positive, og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser 

er negative» (Næss et al., 2011, s.18). Her er det den psykiske velvære til det enkelte 

menneske som er viktig, altså det de kan fortelle om opplevelser og følelser av det å ha det 

godt, og av å ha en grunnstemning av glede.  

 

Definisjonen omfatter begrepene kognitiv og affektiv. Det kognitive aspektet handler om de 

tanker og oppfatninger vi har, om vi f.eks. er fornøyd med det livet vi har, om vi når de mål 

vi har satt oss, og om vi tror at vi klarer å nå de mål som vi setter oss. De affektive aspektene 

handler på sin måte om de følelsene vi får. Om vi er glad, engasjert, lei, trist, om vi er glad i 

noen og om noen er glad i oss (Næss et al., 2011). Når vi opplever noe, enten positivt eller 

negativt, så vekker det både vurderinger/tanker og følelser i oss, og vi kan si at de påvirker 

hverandre. Det er dermed ikke så lett å skille mellom disse to begrepene (Næss et al., 2011).  

 

Under denne definisjonen har Næss (2001) inkludert begreper som aktivitet, sosiale 

relasjoner, selvbilde og grunnstemning av glede, fire variabler som er viktige for å si noe om 

livskvalitet. Dette vil jeg komme nærmere inn på i underkapittel 2.2.2.  

 

Det presiseres at det er viktig å skille mellom årsakene til høy og lav livskvalitet, og hva som 

definitorisk faller inn under begrepet. Å ha god råd og å ha god helse kan være årsaker til høy 

livskvalitet, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle. Dårlig helse og lite penger kan være 

årsaker til lav livskvalitet, men heller ikke dette er nødvendigvis tilfelle (Næss et al., 2011). 

For å relatere dette til løpsk tale, så kan en person med slike kommunikasjonsvansker likevel 

ha høy livskvalitet, til tross for at vansken kanskje påvirker dem i hverdagen.  
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Verdens helseorganisasjon (WHO) sin definisjon 

Verdens helseorganisasjon jobber for at mennesker skal kunne få den helsen som er mest 

oppnåelig. De jobber for å bekjempe sykdommer, de hjelper mødre og barn til å overleve, de 

jobber for trygghet, for mat, for drikke, og for at mennesker får de medisiner og vaksiner de 

trenger (World Health Organization, 2018a). 

  

De har også utviklet en definisjon på livskvalitet, som ser slik ut:  

 

An individual´s perception of their position in life in the context of the culture and 

value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards 

and concerns (World Health Organization, 2018c) 

 

I denne definisjonen vektlegges seks domener som er viktige for livskvaliteten. Disse er det 

fysiske området, det psykologiske området, nivå av uavhengighet, sosiale relasjoner, 

omgivelser, og åndelighet, religion og personlig tro (World Health Organization, 2018b).  

 

Det fysiske området innebærer energi og tretthet, smerte og ubehag, søvn og hvile. Det 

fysiologiske området innebærer kroppsbilde og utseende, negative og positive følelser, 

selvbilde, tenkning, læring, hukommelse og konsentrasjon. Nivået av uavhengighet innebærer 

mobilitet, dagligdagse aktiviteter, uavhengighet av medisinske stoffer og hjelpemidler, og 

arbeidskapasitet. Sosiale relasjoner innebærer personlige forhold, sosial støtte og seksuell 

aktivitet. Omgivelser innebærer økonomiske ressurser, frihet, fysisk trygghet, tilgjengelighet 

til og kvalitet i helse og omsorg, hjemmemiljø, muligheter for å tilegne seg ny informasjon og 

ferdigheter, deltakelse i og mulighet for rekreasjon/fritidsaktiviteter, fysisk miljø 

(forurensning, bråk, trafikk, klima), samt transport. Det siste nivået, åndelighet, religion og 

personlig tro er ikke videre utdypet (World Health Organization, 2018b).  

 

Denne definisjonen skiller seg dermed fra Næss et al. (2011) sin definisjon, ved at den er 

flerdimensjonal og fokuserer på flere områder ved livskvaliteten. At det er enkeltmenneskets 

subjektive følelser som er i fokus, er imidlertid begge definisjonene enige i. Det kommer 

frem av denne definisjonen at det er vedkommende sine mål, forventninger og bekymringer 

som er sentrale for livskvaliteten. Rustøen (2001) mener også at det faktum at WHO har 

utviklet en slik definisjon, sier noe om viktigheten dette begrepet har også internasjonalt.  
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Jeg valgte å ta utgangspunkt i Næss, Moum & Eriksen sin definisjon da jeg laget 

intervjuguide og forberedte meg til intervju. Jeg presenterte og forklarte denne definisjonen 

for informantene i intervjuet. Grunnen til at jeg valgte denne definisjonen er fordi jeg synes at 

de kognitive og affektive følelsene kan være et godt bilde på livskvalitet for min oppgave. 

Jeg tenker at om jeg hadde hatt en annen oppgave, som var mer åpen og så på livskvalitet 

generelt i livet, så ville andre definisjoner kanskje vært mer passende. At Næss (2001) trekker 

frem aktivitet, sosiale relasjoner, selvbilde og grunnstemning føler jeg passer veldig godt for 

å se på hvordan en kommunikasjonsvanske kan ha en innvirkning på livet.  

Det påpekes at det er viktig å velge definisjoner som er gyldig for alle, uansett alder, kjønn, 

kultur, levemåte m.m. (Næss, 2001).  

 

2.2.2 Variabler som inngår i definisjonen til Næss   
For å forske på livskvalitet er det viktig å bruke ord som informanten forstår, og det kan være 

å ta i bruk ord som trist, glad, tilfreds, lykkelig og negative eller positive følelser (Næss, 

2001). Hun henviser tilbake til sine egne studier fra 1979 og 1994, når hun foreslår fire 

variabler som kan si noe om livskvalitet. Disse er aktivitet, sosiale relasjoner, selvbilde og 

grunnstemning (Næss, 2001).  

 

Aktivitet 

Aktivitet er et årsaksforhold som er spesielt viktig for livskvalitet, og det sier noe om de 

opplevelsene og følelsene man har knyttet til aktivitet, og da spesielt til engasjement (Næss, 

2001). Med det menes det at en er engasjert i og deltar på noe som kanskje er en utfordring, 

men som likevel oppleves som meningsfylt.  

 

Sosiale relasjoner  

Sosiale relasjoner er også et årsaksforhold som er spesielt viktig for livskvalitet.  

«En person har høyere livskvalitet i jo høyere grad personen har gode interpersonlige forhold; 

har et nært, varmt og gjensidig forhold til minst ett annet menneske» (Næss, 2001).  

Det handler om å føle seg elsket, å elske noen, og å føle godhet overfor et annet menneske. 

Dette er noe som er grunnleggende for ethvert menneske.  
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Selvbilde 

Selvbilde kan også ses på som et årsaksforhold som er spesielt viktig for livskvalitet. Hva 

man legger i begrepet selvbilde kan variere avhengig av i hvilken sammenheng man ser på 

det i. I denne sammenheng blir det sett på som selvfølelse og definisjonen er slik:  

 

En person har høyere livskvalitet i jo høyere grad personen har selvfølelse, dvs. 

selvsikkerhet, føler seg som et menneske, sikker på egne evner og dyktighet, følelse 

av å mestre, av å være nyttig; aksepterer seg selv, fravær av skyld- og skamfølelse, 

lever opp til egne standarder». (Næss, 2001, s.73)  

 

Roy (1984, referert i Rustøen, 2001) har definert selvbilde som  

 

Sammensetningen av hva man tror på og føler om seg selv på et gitt tidspunkt, formet 

av interne persepsjoner, og persepsjoner av andres reaksjoner, som er retningsgivende 

for ens atferd (oversatt av Rustøen, 2001, s. 83).  

 

Som man ser er persepsjon en viktig del av selvbildet, skal man tro Roy. Egen oppfatning, 

tolkning av andres reaksjoner og hvordan dette påvirker ens egen atferd trekkes frem i 

definisjonen (Rustøen, 2001). Videre deler Roy (1984) selvbildet i to deler, det personlige og 

det fysiske selvet. Det fysiske selvet gjelder kroppen og hvordan forandringer i kroppen kan 

slå ut på selvbildet vårt. Det personlige selvet innebærer idealselvet, som er en 

sammenligning av hva vi skulle vi ønske vi var og hva vi er i stand til å være, selvkonsistens 

som er atferd, respons og personligtrekk, og moralselvet som er våre verdier (Rustøen, 2001). 

Persepsjon, omgivelsene våre og muligheter for vekst og utvikling er dermed viktig for å 

styrke selvbildet vårt. Støtte og respons er viktig, og spesielt fra familie (Rustøen, 2001).  

Om dette sier Sirgy (2001) at mennesker har en formening og et ønske om hva de ønsker å bli 

og hva de ønsker å være. 

 

Grunnstemning  

Siste, men ikke mindre viktig av den grunn. I motsetning til de tre forrige punktene, som ble 

sett på som årsaksforhold, kan man gå ut i fra at grunnstemning er det som står nærmest 

definisjonen av livskvalitet (Næss, 2001).  
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En person har høy livskvalitet i jo høyere grad personen har en grunnstemning av 

glede, lyst og velvære, av at livet er rikt og givende, fravær av tomhetsfølelse, 

nedstemthet, ubehag og smerte; har en grunnstemning av harmoni, fravær av uro, 

bekymring, angst; har rike og intense opplevelser av skjønnhet, er åpen og mottakelig, 

ikke avstengt overfor den ytre verden.» (Næss, 2001, s. 74).  

 

Det er ikke alle som er enige	i	det Næss (2001) sier om grunnstemning av glede.	Tatarkiewicz 

(1976, referert i Rustøen, 2001) mener at for å være lykkelig så man må ha noen svingninger 

i livet, man må kunne være litt urolig og litt bekymret, og ikke alltid føle glede. Han mener at 

om vi skal tenke slik som Næss (2001) tenker, og alltid ha en følelse av glede, da vil ikke den 

gleden vi har være så verdifull.  

 

2.2.3 Gapteori  
Idealselvet, som jeg presenterte tidligere, omhandler hva vi ønsker å være, sammenlignet med 

hva vi faktisk er i stand til å være. Dersom det er et stort gap mellom disse, er det ofte mange 

som opplever mistrivsel og lavere selvbilde (Roy, 1984 referert i Rustøen, 2001). Michalos 

(1985, referert i Næss et al., 2011) har valgt å kalle dette «multiple discrepancy theory» eller 

«gapteori». Her beskrives tilfredshet eller utilfredshet som den avstanden, eller gapet, mellom 

hva vi ønsker og hva vi faktisk får til. Et lite gap vil ofte bety stor tilfredshet, mens et stort 

gap ofte betyr mindre tilfredshet. Dette skjer som resultat av vurderinger av selvet, vi 

sammenligner blant annet med hva vi ønsker, hva andre har, hva vi har hatt tidligere, hva vi 

mener vi fortjener og hva vi tror vi skal få i fremtiden (Næss et al., 2011). Taylor o.a. (2000, 

referert i Næss et al., 2011) mener at for å minke et eventuelt gap og få bedre tilfredshet må 

man handle, man må gjøre tiltak for å minske gapet. Også viktig for vår tilfredshet, er våre 

oppfatninger og persepsjoner av virkeligheten, noe som påvirkes av vår personlighet, av 

idealisering og av bagatellisering. Vi kan velge å fokusere på noe annet enn det som skaper 

det store gapet (Næss et al., 2011). Personer med løpsk tale kan for eksempel velge å ikke 

fokusere på selve vansken, men heller fokusere på noe annet som er positivt. 

 

2.2.4 Følelsesfokusert vs. problemfokusert mestring  
Som Næss (2001) nevnte tidligere, er aktiviteter, sosiale relasjoner og selvbilde noe som er 

viktig å tenke på når det kommer til livskvalitet. Det kan tenkes at personer med en 

kommunikasjonsvanske som løpsk tale, kan ha noen vansker på disse områdene. Det kan 
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være at de trekker seg unna fordi de har fått negative tilbakemeldinger på talen, at de ikke 

ønsker å delta fordi det oppleves som ubehagelig, eller som Marie Mannes sa; at hun ikke 

ville skade partiet sitt ved å stille til debatt. Det kan være et gap mellom hvordan de har det 

med seg selv og sine kommunikasjonsferdigheter, og hvordan de egentlig ønsker å være. Det 

er på ingen måte sagt at det er slik, da alle er individuelle individer og opplever ting på ulike 

måter. Det finnes mestringsstrategier som kan benyttes dersom de skulle ha vansker på ulike 

områder. Man skiller mellom følelsesfokuserte, også kalt emosjonelt-fokuserte, og 

problemfokuserte mestringsstrategier (Johannessen et al. 2010; Næss et al., 2011).  

 

Den problemfokuserte mestringsstrategien går ut på at man forsøker å endre på noe som 

skaper vansker. Det retter seg mot selve problemet og hvordan man kan løse dette (Næss et 

al., 2011; Johannessen et al., 2010). Trives man ikke på jobben kan man skifte jobb, er man 

underkvalifisert for en jobb man så inderlig ønsker, kan man kvalifisere seg (Næss et al., 

2011). For å trekke linjer til løpsk tale, kan man i situasjoner hvor man gruer seg til å prate 

fordi det kan være uforståelig for andre, eller at andre kan komme med negative 

tilbakemeldinger og blikk, på forhånd fortelle om vansken. Man kan bruke 5 minutter i 

starten av en samtale på å forberede lytteren på at det kan være utfordringer som oppstår, men 

at det er noe man jobber med og at lytteren må si i fra eller stille spørsmål dersom det er 

nødvendig. Det kan også være at man går til logoped, for å forsøke å få bukt med vansken.  

 

Den følelsesfokuserte mestringsstrategien tar for seg følelser som oppstår som følge av 

vansken, og retter seg mot å endre på en emosjonell tilstand (Næss et al., 2011; Johannessen 

et al., 2010). Det kan være selvbedrag, at man benekter at man har en vanske, man kan 

bagatellisere vansken, man kan fortrenge vansken, strategier som kan være til hinder for å 

endre situasjonen til noe bedre (Næss et al., 2011). Det kan være at en person med løpsk tale 

ikke tar symptomene på alvor, og som vi tidligere har vært inne på, så kan enkelte tenke at 

det er lytteren som er problemet, ikke en selv. De fleste vil nok i løpet av livet erkjenne at de 

har en kommunikasjonsvanske, og prøve å takle dette på best mulig måte. Dette krever ofte 

emosjonell omstilling, redefinering og aksept (Næss et al., 2011). Også her kan man gå til 

logoped, og få logopeden til å hjelpe med de følelsesmessige aspektene rundt løpsk tale. Man 

kan velge å jobbe med aksept, med åpenhet, med det å tørre å stå i øyeblikk hvor det er 

vanskelig, og å forsøke å ikke ta innover seg kommentarer fra andre som kun er ment for å 

såre. Man kan ta kontakt med venner og familie for å få snakket ut og for å få støtte. Det er 
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vanlig at de fleste som har en vanske bruker både følelsesfokuserte og problemfokuserte 

mestringsstrategier (Næss et al., 2011).  

 

2.2.5 Positive og negative følelser  
Næss et al. (2011) trekker frem ulike moduler, de som gir positive følelser og de som gir 

negative følelser.  En tilnærming til livskvalitetsbegrepet slik hun forstår det, blir dermed å 

forsøke å unngå å stimulere modulene som gir negative følelser, og heller stimulere de som 

gir positive følelser. Å stimulere de negative følelsene blir dermed en stor trussel mot 

livskvaliteten. Det kan være at man utvikler angst som følge av for eksempel frykt og 

negative tilbakemeldinger fra kommunikasjonspartnere. For å forsøke å trekke frem positive 

følelser i stedet, kan det være lurt å tilpasse levemåten etter hvordan evolusjonen har lagt til 

rette for at vi skal leve (Næss et al., 2011). En person med løpsk tale kan forsøke å jobbe med 

talen for å gjøre den mer forståelig, men han/hun kan også prøve å takle utfordringene som 

ofte følger med å ha en taleflytvanske, som å forsøke å øke selvbildet, delta på sosiale 

arrangementer, være engasjert i aktiviteter og lignende. Man kan trene opp de positive 

modulene, slik at livsgleden blir større (Næss et al., 2011), og dette er noe vedkommende selv 

må føle på, og kjenne hva som er viktigst for at han/hun skal ha best mulig livskvalitet.  

 

Det har gått frem av teorien at personer med løpsk tale kan kjenne på mange følelser rundt 

vansken sin, noe som muligens kan føre til lavere livskvalitet. Kommunikasjon er viktig for å 

opprettholde sosiale relasjoner, for å delta på fritidsaktiviteter, for å studere og få seg jobb, 

områder som kan prege livskvaliteten. Det er derfor viktig å undersøke hvordan 

kommunikasjon og livskvalitet henger sammen, og jeg vil i neste kapittel presentere hvordan 

jeg har gått frem for å undersøke dette.  
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3 Forskningsmetode 
 

Forskning er definert som en «prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye 

kunnskaper og økt viten» (Skoie, 2013, referert i Krumsvik, 2014).  For å kunne finne frem 

til ny kunnskap er det nødvendig å finne en egnet metode, og metode beskrives som en 

bestemt vei eller en fremgangsmåte mot et mål (Krumsvik, 2014; Kvale & Brinkmann, 

2015). Jeg skal nå presentere og grunngi de valgene jeg har tatt gjennom 

forskningsprosessen. I slutten av kapittelet vil jeg diskutere kvaliteten på studien og de etiske 

betraktninger som er foretatt.   

 

Deler av denne forskningsprosessen har jeg utført sammen med min medstudent, Solveig 

Fjørtoft Klokk. Vi var begge interesserte i å forske på dette feltet, og det ble besluttet at vi 

skulle intervjue sammen. Dette begrunnes med at det er relativt få med denne vansken, slik at 

de informantene som stilte opp kunne forholde seg til ett intervju i stedet for to. Vi utviklet 

derfor intervjuguide sammen, vi gjennomførte prøveintervju og intervjuer, i tillegg til at vi 

samarbeidet om transkripsjon. Selve analysen og drøfting av resultater har vi imidlertid gjort 

hver for oss.  

 

3.1 Valg av metode og design  
Bakgrunnen for studien min var et ønske om å få innsikt i hvordan personer med løpsk tale 

opplever livskvalitet, og om den løpske talen innvirker på noen måte. Utgangspunktet ble 

derfor at jeg trengte å få innblikk i deres subjektive opplevelser, for å få en dypere innsikt i 

temaet mitt. Hvilke følelser beskriver de? Hvilke mestringsstrategier beskriver de? Har 

informantene opplevd at den løpske talen har innvirket på hvordan de er som person? Har de 

en opplevelse av å være den de ønsker å være, eller kunne de tenke seg å være en annen 

person, som den løpske talen hindrer dem i å være? Målet har vært å gå i dybden på dette og 

få frem ulike opplevelser og erfaringer på hvordan den løpske talen spiller en rolle for 

informantens liv, både når det gjelder følelser, på studier og i jobb, i sosiale relasjoner, og på 

fritidsaktiviteter. For å få denne dypere innsikten har jeg valgt en fenomenologisk tilnærming 

til en kvalitativ metode.  
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3.1.1 Kvalitativ tilnærming  
Målet med min studie er å fange opp enkeltindividers opplevelser, og jeg tar i bruk en 

kvalitativ metode som beskriver, og som ikke kvantifiserer erfaringene (Næss et al., 2011). 

Hensikten med den kvalitative forskningen er å gå i dybden og få frem det indre perspektivet 

fra informantene (Corbin & Strauss, 2008). Det å gå dypere inn i menneskets livssituasjon og 

hvordan de forholder seg til den, vil kunne bidra til å få en bredere forståelse for de 

fenomener som knyttes til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Dalen, 2011). 

Creswell (1998) og Denzin & Lincoln (1994/2000) presiserer i Postholm (2010) at vi må rette 

blikket mot informantens naturlige setting og hvordan deres menneskelige og sosiale 

prosesser fungerer der. Det vektlegges et nært samarbeid mellom forskeren og informanten, 

og det er i dette møtet at virkeligheten konstrueres. Denne virkeligheten skal forskeren 

synliggjøre gjennom sin forskning. Forskeren er det viktigste forskningsinstrumentet for å 

innhente kunnskap (Postholm, 2010), og den avgjørende faktor er forskerens integritet, 

gjennom kunnskap, erfaring, ærlighet og rettferdighet (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

3.1.2 Fenomenologisk perspektiv  
Jeg ønsket å få et innblikk i informantenes egne opplevelser, og så derfor på en 

fenomenologisk forståelsesramme som godt egnet. Fenomenologien peker på en interesse for 

å forstå verden fra informantens perspektiv, hvordan den oppleves av informanten, basert på 

en forståelse om at den verden mennesker oppfatter, er den virkelige verden (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Menneskets subjektive opplevelser fra en naturlig setting vektlegges, og 

forskeren må sette seg inn i informantens erfaringer og opplevelser (Postholm, 2010; Dalen, 

2011). Ved å ha en samtale med informantene kan dette la seg gjøre (Postholm, 2010) og jeg 

som forsker får en mulighet til å se det som informantene ser.  

 

Det skilles mellom sosial-fenomenologisk tilnærming, som forsker på grupper av mennesker, 

og psykologisk fenomenologi som forsker på individet (Postholm, 2010). Som forsker ønsker 

jeg å få innblikk i enkeltindividets erfaringer på løpsk tale, samtidig som jeg ønsker å se 

hvilke erfaringer andre med løpsk tale har på det samme fenomenet.  

 

Det er viktig at jeg som forsker er åpen og naiv (Postholm, 2010).  Jeg ønsker å få mer 

kunnskap om løpsk tale og livskvalitet, og prøver å få denne kunnskapen gjennom intervju 

med informanter. Jeg har lite kjennskap til dette feltet fra før, men noen forfølere har jeg, 
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basert på teori jeg har lest, og disse danner utgangspunktet for intervjuguiden (Postholm, 

2010). Jeg er åpen for at noe av den førforståelsen og forfølerne som jeg sitter med fra 

tidligere kan avkreftes eller bekreftes, og jeg er åpen for at informantene trekker inn nye 

innspill til forskningen, da det er deres perspektiv jeg ønsker å få frem.  

 

 

3.1.3 Kvalitativt forskningsintervju  
Formålet med min studie går overens med formålet for det kvalitative forskningsintervju, 

som er å forstå sider ved intervjupersonens dagligliv, fra hans eller hennes egne perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2015; Krumsvik, 2014). Derfor ble intervju vurdert til å være best 

egnet. Man skiller mellom ulike typer intervju, hvor noen har mer fast struktur enn andre. 

Målet med studien var å få rike beskrivelser fra informantene, men innenfor det gitte temaet 

løpsk tale og livskvalitet, så valget falt på det semistrukturerte intervjuet. Dette er den mest 

brukte intervjumetoden (Krumsvik, 2014), og kan ligne en vanlig samtale, men med et formål 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Ved å ha en samtale om et gitt tema, åpner forskeren opp for at 

informanten skal kunne dele det han/hun ønsker og ser på som relevant for sitt perspektiv, 

innenfor de gitte rammene. Som forskere leder vi frem til bestemte temaer, men ikke til 

bestemte meninger, som Kvale & Brinkmann (2015) påpeker er viktig. Med bakgrunn i dette 

laget vi en intervjuguide med forslag til spørsmål, og gikk inn i intervjuet med en åpenhet om 

at informanten kunne lede samtalen inn på vinklinger som vi ikke på forhånd hadde tenkt på. 

Krumsvik (2014) trekker frem at dette er en sterk styrke ved intervjuet.  

 

Ved at det semistrukturerte intervjuet tar utgangspunkt i informantenes ståsted legges det 

vekt på fenomenologisk og hermeneutisk fortolkningsramme, hvor informantens tolkninger 

av et fenomen er i fokus (Krumsvik, 2014). Ifølge Merleau-Ponty (1962, referert i Kvale & 

Brinkmann, 2015) handler det om å beskrive, heller enn å forklare og analysere.  

 

3.2 I forkant av datainnsamlingen  
3.2.1 Førforståelse og fortolkning 
Førforståelse omfatter de meningene og oppfatningene som vi har på forhånd til det 

fenomenet som skal studeres. Å bruke førforståelsen på en slik måte at den åpner opp for 

størst mulig forståelse av informantenes opplevelser og uttalelser er sentralt (Dalen, 2011). 

Gallagher (1992, referert i Dalen, 2011, s. 16) hevder at «å lytte til informanten og prøve å få 
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tak i hva denne meddeler, ikke bare betyr at forskeren passivt mottar det som blir uttalt. Å 

lytte og å motta er skapende prosesser».  Enig med Gallagher er Gadamer (1984, referert i 

Dalen, 2011), som mener at førforståelsen er viktig for å utvikle forståelse og senere tolkning. 

Forskeren blir mer sensitiv når det gjelder det å se muligheter for teoriutvikling i eget 

intervjumateriale. Samtidig er det viktig å ikke bli farget for mye av førforståelsen, da 

forskerens egne perspektiver kan påvirke teorien som utvikles på grunnlag av datamaterialet. 

I stedet for å preges av vår førforståelse, må vi se på fenomenet med åpent sinn (Postholm, 

2010).   

 

I forkant av studiet hadde jeg hørt lite om løpsk tale, men har gjennom studietiden fått 

teoretiske perspektiver på hva det er og hvordan det kan oppleves. Jeg har dog aldri møtt 

noen med løpsk tale tidligere, og har dermed ingen holdepunkter for hvordan det kan føles 

for noen å ha løpsk tale. Det eneste jeg kan gå ut i fra er hva teorien sier om bevissthet, 

påvirkning og følelser. Jeg har også sett litt i media, både artikler og videosnutter av personer 

med løpsk tale, som har delt noen synspunkter. Jeg hadde av den grunn i forkant en liten 

tanke om at det kunne være frustrerende for dem, og en følelse av at mange ville oppleve at 

det påvirket i «negativ» forstand. Dette tenkte jeg først og fremst fordi Marie Mannes, som 

jeg nevnte innledningsvis, var bekymret for om den løpske talen ville påvirke partiet hennes 

dersom hun deltok i debatt.  

 

Jeg var bevisst mine subjektive tanker og førforståelse, og passet på å ikke farge 

informantenes synspunkter med mine egne. Det var viktig å la dem få fortelle om sin 

virkelighet slik de forstår den. I kapittel fire, hvor jeg presenterer empirien, har jeg vært 

påpasselig med å gjengi kun det informantene sa og ikke komme med min egen tolkning. 

Påfølgende kapittel fem, teoretisk analyse, er derimot preget av min tolkning og min 

førforståelse. 

 

3.2.2 Utvalg og rekruttering  
Det er variasjoner i hva man anser som passelig antall informanter, og man kan se en tendens 

til at utvalget enten er for lite eller for stort. Er det for lite kan det være vanskelig å 

generalisere, og er det for stort kan det fort bli for liten tid til at man kan dykke dypt i 

materialet i analysen (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette støttes av Dalen (2011) som mener 

at utgangspunktet bør være at antallet informanter ikke blir for stort, nettopp fordi 
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gjennomføring og bearbeiding er en tidkrevende prosess. Samtidig skal det være stort nok til 

å kunne gi tilstrekkelig grunnlag for den videre tolkningen og analysen.  I samråd med min 

medstudent, Solveig Klokk, og min veileder ble vi enige om at passelig antall informanter 

ville ligge på fem eller seks.  

 

For å få tak i informantene kontaktet vi logopedlagene på Østlandet. En e-post med 

informasjonsskriv og samtykkeskjema ble sendt til lederne i logopedlagene, som igjen sendte 

ut til sine medlemmer. I e-posten spurte vi om noen kjente til personer med løpsk tale som 

kunne være potensielle informanter.  I tillegg til logopedlagene kontaktet vi noen 

privatpraktiserende som vi visste jobbet med løpsk tale, Norsk interesseforening for 

stamming og løpsk tale (NIFS), samt Statped øst og vest. Informantene ble bedt om å 

kontakte oss dersom de ønsket å delta. Til slutt var det syv informanter som ville delta, seks 

kvinner og én mann. Vi fikk også en henvendelse mot slutten av datainnsamlingen, men 

grunnet tidsmangel så vi oss nødt til å takke nei til denne.  

 

I utgangspunktet hadde vi sett for oss informanter som var i alderen 18-30 år. Dette fordi vi 

ønsket informanter som enten er eller ganske nylig har vært i en overgangsfase i livet, fra 

videregående til høyere utdanning, fra studier til jobb, der de også gjerne skal etablere seg i 

en ny by, få nye venner og nytt miljø o.l. Det hadde vært spennende å få et innblikk i hvordan 

den løpske talen spilte en rolle i en slik fase i livet. Vi påpekte i e-posten at informantene 

måtte være over 18 år, men satt ingen grense. Dette gjorde vi av den grunn at vi var usikre på 

om vi kom til å få nok informanter i den alderen. I ettertid ser vi at det var lurt, da seks av syv 

informanter er over 30 år. Vi vurderte imidlertid at informanter utenfor den ønskede 

aldersgruppen også ville kunne bidra med gode innspill, da valg av skole/yrke, sosiale 

relasjoner, miljøskifte og livskvalitet er noe som de fleste har vært gjennom uansett 

aldersgruppe. Mer om utvalget kommer i en senere presentasjon av disse.  

 

Vi ønsket også at informantene skulle ha gått til logoped, da vi gjerne ønsket deres tanker og 

erfaringer om logopedbehandling og om den hadde utgjort en forskjell med tanke på 

livskvalitet.  
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3.2.3 Presentasjon av utvalget 
De syv informantene består av seks kvinner og én mann i alderen 28-63 år, en tilfeldig 

kjønnsfordeling basert på frivillig deltakelse. Av hensyn til personvern og for at teksten skal 

få mer flyt har informantene fått fiktive navn. Dette er tilfeldige navn gitt av meg. Jeg har 

også valgt å utelate yrkene deres, da en kombinasjon av alder, yrke og løpsk tale kan være 

identifiserende. Jeg har derimot valgt å nevne innenfor hvilken yrkesgruppe de tilhører, slik 

at leseren får en følelse av hvilke yrker informantene har valgt.  Seks av syv informanter har 

valgt yrker som krever mye muntlig aktivitet, hvorpå den syvende også har noe muntlig 

aktivitet i sin arbeidshverdag. Alle disse syv har vært i kontakt med logoped, men det er noe 

variasjon i om vedkommende har deltatt i logopedisk behandling eller kun vært i kontakt med 

logoped.  Tre av informantene har enten jevnlig kontakt med eller «åpen retur» til logoped 

dersom det skulle være ønskelig.  

 

Navn Aldersgruppe Utdanning/yrke 
Pia 30-årene Innenfor helsesektoren 

Johanne 20-årene Innenfor utdanningssektoren 

Lars 60-årene Innenfor helsesektoren 

Elisabeth 30-årene Innenfor helsesektoren 

Rita 50-årene Innenfor utdanningssektoren 

Linda 50-årene Innenfor transportsektoren 

Inger 50-årene Innenfor helsesektoren 

 

Ikke alle informantene har vært bevisst sin løpske tale veldig lenge. Pia sier at hun i fjor fikk 

en aha-opplevelse da hun hørte på et opptak av seg selv, hvor hun snakket fort og utydelig. 

Det kom som et sjokk for henne, selv om hun tidligere har vært bevisst at hun snakker fort. 

Hun kontaktet en venn som var logoped, og visste dermed ikke om at hun hadde løpsk tale 

før i fjor, i en alder av 31 år.  Også Rita og Linda var voksne før de ble bevisste den løpske 

talen, selv om begge hadde kjent på utfordringer med talen og kommunikasjon i lang tid. 

Johanne, Lars, Elisabeth og Inger var i ungdomsalder da de ble bevisste sin løpske tale.  

Informantene har fritidsaktiviteter som strekker seg fra politisk arbeid, til fotografering, til 

trening, være med venner, reising, til film og bøker, og til sang og dans. Det er med andre ord 

et vidt spekter av fritidsaktiviteter, og de fleste av dem har sagt at valg av fritidsaktiviteter 

ikke har noe med den løpske talen å gjøre, de har valgt å gå etter aktiviteter som interesserer 
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dem. Noen av de nevner imidlertid innimellom at de kanskje ville vært med på noe annet 

hadde det ikke vært for den løpske talen.  

 

3.2.4 Intervjuguide  
Sammen med Solveig utarbeidet jeg en intervjuguide. Dette er nødvendig når en bruker 

intervju som metode, og særlig påkrevd er det når en skal gjennomføre semistrukturert 

intervju (Dalen, 2011). Vi tenkte gjennom hva vi trengte for å kunne belyse våre studier, og 

selv om det er en arbeidskrevende prosess (Dalen, 2011), så fant vi frem til spørsmål som vi 

mente ville være gode for oss begge to. Vi hadde på forhånd lest om utarbeiding av 

intervjuguide, og så på «traktprinsippet» som hensiktsmessig å følge. Med det menes det at 

en begynner med spørsmål som får informanten til å føle seg vel og avslappet, før en så 

fokuserer spørsmålene mer inn mot de mest sentrale temaene. Til slutt åpner en opp mot mer 

generelle spørsmål igjen (Dalen, 2011).  I og med at vi valgte å gjennomføre intervju 

sammen, så var det viktig at intervjuguiden inneholdt spørsmål som kunne belyse begge våre 

studier, og vi kom frem til en løsning som vi så på som hensiktsmessig. Vi ønsket å tidlig 

etablere en kontakt med informanten og hadde derfor noen åpne spørsmål i starten der 

informanten kunne få fortelle om seg selv, samt noen generelle spørsmål som kunne åpne opp 

for videre samtale. Videre stilte Solveig sine spørsmål som omhandlet skolegang og 

yrkesvalg, etterfulgt av at jeg kom inn på mitt tema om livskvalitet og logopedisk behandling. 

Til slutt valgte vi å avslutte med noen mer generelle spørsmål igjen. Se vedlegg 1 for 

intervjuguide.  

 

Som inspirasjon til hvilke spørsmål som kunne tas med for å belyse våre temaer, tok vi 

utgangspunkt i kartleggingsverktøyet Overall Assessment of the Speaker´s Experience of 

Stuttering (OASES), som er utviklet for å kartlegge stamming. Det tar for seg generell 

informasjon om personens oppfatning av å stamme, reaksjoner på stammingen, funksjonelle 

kommunikasjonsvansker og livskvalitet (Stuttering Therapy Resources, Inc, 2016), og dette 

fikk jeg tilgang til da jeg var i praksis hos Statped. Fra våre veiledere fikk vi også tilgang til 

et skjema som brukes til internt bruk på Statped. Dette er utarbeidet etter inspirasjon fra 

vurderingsskjemaet WASSP (Wright & Ayre Stuttering Self-Rating Profile), og er tilpasset 

for å kunne gjelde personer med løpsk tale også. Noen eksempler fra skjemaet er «hvor 

frustrert (oppgitt) er du i forhold til snakkingen?», «hvor ofte har du negative tanker før du 

begynner å snakke?» «hvor ofte unngår du bestemte situasjoner?», der vedkommende skal 
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krysse ut på en skala fra 1-7. Vi ønsket ikke å legge føringer for informantene, og ville derfor 

ikke stille spørsmål som antok at de hadde vansker, men heller velge å formulere spørsmål 

som for eksempel «hvilke følelser får du når du tenker på at du har løpsk tale? med 

underpunkter som frustrert, sint, lei, som alle andre, ingen o.l.  

 

I teorien blir det brukt mange ord som beskriver livsglede, blant annet tilfredshet, lykke, 

glede, velvære og grunnstemning. Som en samlebetegnelse for disse ordene har jeg valgt å 

bruke ordet livsglede i intervjuguiden, og dette begrepet tar jeg også med meg videre i 

prosessen.  

 

3.2.5 Prøveintervju  
I tråd med hva som kreves ved kvalitativt intervju (Dalen, 2011) foretok vi et prøveintervju. 

Hensikten med prøveintervjuet var å få en opplevelse av hvordan det var å være intervjuer 

samt teste intervjuguiden og lydopptaker. Prøveintervjuet ble gjort på en utenforstående, som 

ikke hadde erfaring med taleflytvansker, men som jobber med vanskeligstilte barn, og 

dermed kjente til intervjuprosessen og hvordan skape kontakt med en informant. Siden målet 

med prøveintervjuet var å teste oss selv og intervjuguiden, så vi ikke på det som et problem. 

Underveis i prøveintervjuet fikk vi tilbakemeldinger på enkelte punkter som burde utbedres. I 

ettertid gjorde vi noen endringer i intervjuguiden, i tråd med tilbakemeldingene vi fikk. Vi 

flyttet blant annet på noen spørsmål som gjorde at det passet bedre med sammenhengen, samt 

tilføyde noen spørsmål som skulle sørge for at vi fikk et bredere perspektiv. Til eksempel 

hvordan den løpske talen påvirker det sosiale livet og arbeidslivet. Vi fikk også erfare at det 

ikke alltid er så enkelt, og heller ikke nødvendig å følge intervjuguiden til punkt og prikke. 

Det var heller viktig å følge det som informanten snakket om. Jeg kjente ikke denne 

testpersonen fra før av, og opplevde det derfor som en veldig god erfaring å få testet på en 

fremmed person. Jeg følte at jeg ble tryggere i min rolle som intervjuer, og jeg følte at jeg var 

bedre rustet til å møte informantene senere.  

 

3.3 Datainnsamling  
3.3.1 Gjennomføring av intervju  
Etter hvert som informantene tok kontakt med oss avtalte vi tid og sted for å møtes, og alle 

ble gjennomført i løpet av en periode på fire uker. Vi ønsket i utgangspunktet å fullføre 

intervjuer i løpet av februar, men to informanter kontaktet oss senere, og vi ble enige om å 
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inkludere disse også, for å få et større perspektiv. Tjora (2017) påpeker at det er viktig å 

gjennomføre intervjuene på et sted der informanten kan føle seg trygg. I de fleste tilfeller 

foreslo vi et møtested, men var nøye på å åpne opp for at informanten kunne foreslå et mer 

tjenlig rom. Fire av intervjuene ble gjennomført på Universitet i Oslo, Blindern, av praktiske 

årsaker, ett hjemme hos vedkommende, ett via telefon og ett på Statped sine kontorer på 

Hovseter. Postholm (2010) fremhever viktigheten av å være i en rom hvor man skjermes fra 

forstyrrelser utenfra. Dette ble tatt hensyn til ved å gjennomføre intervjuer på et stille rom.  

Dette også med hensyn til informantene som kanskje skulle dele noe som de syntes var 

sårbart og vanskelig. Vi hadde på forhånd satt av 1 ½ time til intervjuene, og tidsrammen 

varierte fra ca. 40 minutter til 90 minutter. Jeg kan tenke meg at dette kan skyldes 

informantenes ønske om å dele sine erfaringer og opplevelser, men hvor noen av 

informantene ikke hadde store utfordringer med den løpske talen. Det kan også skyldes at vi i 

noen grad stilte for få eller dårlige spørsmål, slik at informantens perspektiver ikke helt kom 

frem i dagen, og at vi ikke fulgte opp godt nok.  

 

Det ble tatt lydopptak av alle intervjuene ved hjelp av en diktafon. Dette er anbefalt ved 

gjennomføring av kvalitative intervjuer, da det er viktig å ta vare på informantenes uttalelser 

(Dalen, 2011). Vi hadde også tilgjengelig penn og papir, slik at vi kunne ta notater dersom vi 

så det som nødvendig. I min rolle som intervjuer følte jeg at da jeg skulle stille spørsmål, så 

var det viktig å opprettholde øyekontakt med informanten, og vektla dette i stedet for å ta 

notater. En fordel ved å være to var derfor at Solveig kunne ta notater mens jeg stilte 

spørsmål og vice versa. I noen tilfeller opplevde jeg også at det var viktig at jeg hadde et 

blikk på informanten også når Solveig stilte sine spørsmål, da informanten søkte øyekontakt 

med oss begge. En viktig egenskap ved intervjueren er at man har evne til å lytte og å vise en 

genuin interesse for det informanten forteller om. Dette også for at informanten skal ønske å 

åpne seg opp, og det er derfor viktig med blikk-kontakt, verbale kommentarer til det som blir 

sagt, samt ikke-verbal kommunikasjon (Dalen, 2011).  

 

I noen intervjuer kunne informantene være avhengige av spørsmål og oppfølgingsspørsmål 

for å kunne gi oss tanker og opplevelser, og vi ble derfor nødt til å følge intervjuguiden mer 

til punkt og prikke enn det som var nødvendig på andre intervjuer. Dette vurderte vi 

individuelt hos hver informant, og gjorde det som føltes best ut i situasjonen.  
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3.3.2 Bruk av logg  
«Forskeren må ta vare på egne refleksjoner rundt hendelser» (Dalen, 2011, s. 57). I etterkant 

av hvert intervju satt vi oss ned for å snakke om det vi hadde observert fra intervjuet. Vi delte 

meninger og synspunkter og skrev ned noen av disse. En fordel med å være to var at vi var to 

som kunne fange opp signaler og kroppslige reaksjoner hos informantene, noe som kan være 

svært verdifullt i analysedelen, da vi vil ha med hvordan informantene reagerte ved stilte 

spørsmål. Dette var også nyttig å kikke gjennom før hvert enkelt intervju.  

 

3.4 Databehandling  
3.4.1 Transkripsjon  
«Intervjuet er en samtale som utvikler seg mellom to mennesker ansikt til ansikt. I en 

transkripsjon blir samtalen mellom to mennesker som er fysisk til stede, abstrahert og fiksert i 

skriftlig form» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 204).   

 

En transkripsjon er en oversettelse fra talespråk til skriftspråk, og betyr å skifte fra en form til 

en annen. Muntlig språk er ikke det samme som et skriftlig språk, og det må derfor regnes 

med at noe går tapt i transkripsjonsprosessen (Tjora, 2017).  Kvale & Brinkmann (2015) 

trekker frem stemmeleie, kroppsspråk og ironi blant aspekter som kan gå tapt, og Tjora 

(2017) påpeker at man ikke signaliserer tegnsetting mens man snakker, så dette er en tolkning 

gjort fra forskerens side.  

 

Transkribering av intervjuene ble gjort kort tid etter hvert intervju. Vi delte hvert intervju i to 

like deler, og transkriberte hver vår del. På forhånd hadde vi avtalt hvordan vi skulle 

transkribere, eksempelvis bruk av beskrivende ord som «latter» og «tenkepause», for å sikre 

en best mulig transkripsjon. Etterhvert satt vi delene sammen, som da utgjorde en fullverdig 

transkripsjon. Det var en krevende jobb, både tid- og innholdsmessig. At mange personer 

med løpsk tale snakker hurtig, kutter ut stavelser og slår sammen ord, gjorde at det kunne 

være vanskelig å oppfatte hva de sa. I avspillingsprogrammet som jeg brukte for å spille av 

lydfilene fantes det en funksjon som forsinket tempoet. Dette brukte jeg aktivt, da det i 

mange tilfeller gjorde det lettere for meg å kunne forstå hva de sa. I transkripsjonen utelot vi 

detaljer som navn, stedsnavn, alder og yrke, for å ivareta anonymiteten, og brukte derfor en 

«X», etterfulgt av en parentes med forklaring, eksempelvis «(yrke)» eller «(navn på byen 

hun/han bor i»). I ettertid ser jeg at jeg kunne brukt de fiktive navnene og yrkene i selve 
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transkripsjonen, da det kunne ha gjort det mer sammenhengende og leselig.  Av hensyn til 

anonymiteten unnlot vi også å transkribere dialekt og dialektuttrykk. Tjora (2017) mener det 

er viktig å heller transkribere på nynorsk eller bokmål, noe vi overholdt.  

Vi har også valgt å utelate fyllord, revisjoner og eventuelle stammeøyeblikk, da det var 

meningsinnholdet, og ikke det verbale som var viktig. Vi har likevel prøvd å gjengi så ordrett 

som mulig, for å ikke miste data som kunne være verdifullt å ta med videre. Postholm (2010) 

mener at man kan tilby informantene å lese gjennom transkripsjon, for å sørge for samsvar 

mellom det som ble sagt og det som er transkribert. For å sikre at informantene var enige, 

fikk alle derfor tilbudet om å få tilsendt transkripsjon på e-post. Fire av syv informanter 

takket ja til dette, og kunne komme med tilbakemeldinger dersom de ønsket.  

 

Tekstdataen i det kvalitative intervjuet er like viktig som det talldataen er i den kvantitative 

forskningen (Krumsvik, 2014), og det er dermed viktig at transkripsjonen blir gjort på en 

nøye måte. 

 

3.4.2 Analyse og tolkning 
Kvale & Brinkmann (2015) har beskrevet tre ulike fortolkningskontekster, eller analytiske 

nivåer, som jeg velger å ta utgangspunkt i når jeg skal analysere studiens datamateriale. Disse 

er selvforståelse, kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse.  

 

Det første analytiske nivået dreier seg om å prøve å gjengi informantens selvforståelse. En 

måte å ta utgangspunkt i dette på, er å bruke en tilnærming til Grounded Theory, som Dalen 

(2011) mener er spesielt nyttig i kvalitative intervjustudier. Det baserer seg på å ta 

utgangspunkt i det empiriske datamaterialet og jobbe seg oppover med grunnlag i dette 

(Dalen, 2011). For å starte analysen satte jeg i gang med koding, som er et sentralt element i 

Grounded Theory (Dalen, 2011), og da brukte jeg analyseprogrammet NVivo, som var et 

godt hjelpemiddel for å strukturere transkripsjonene. Til hver uttalelse koblet jeg til 

nøkkelord, en kode. Eksempler på koder jeg brukte er: aksept, alle vet at jeg har det, 

anerkjenne at det er vanskelig og flaut, annonsere det, følelser - frustrasjon og følelser - mye 

morsomt også, ikke bare elendighet. Etterhvert som kodene var på plass, kunne jeg begynne å 

tenke på kategorier med utgangspunkt i kodene, og jeg endte opp med: Følelser, aksept, 

åpenhet, selvbilde, livsglede, sosialt, jobb og fritidsaktiviteter, er det forskjell på den du er og 
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den du ønsker å være?, logopedisk behandling og til slutt livskvalitet. Disse blir presentert i 

kapittel fire, presentasjon av empiri.  

 

På det neste analysenivået, kritisk forståelse basert på sunn fornuft, har mine tolkninger blitt 

tildelt plass. Min førforståelse har kommet til uttrykk og jeg har valgt å trekke slutninger og 

rette kritiske blikk mot det informantene har uttalt. Å trekke slutninger gjorde jeg ved å 

sammenkoble uttalelser fra ulike steder i intervjuet, som jeg tenkte har en sammenheng, selv 

om informanten nødvendigvis ikke presenterte det slik. Her fikk jeg god støtte i de 

loggføringene som jeg og Solveig gjorde oss i etterkant av intervjuene.  

Dette er presentert i kapittel fem, teoretisk analyse, hvor jeg også har trukket inn teori.  

 

I det siste analysenivået, teoretisk forståelse, har jeg trukket inn teorien som er på feltet. På 

dette nivået vil fortolkningene gå lenger enn til informantenes selvforståelse og de kritiske 

blikkene rettet mot uttalelsene (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg tok utgangspunkt i den 

tematiske analysen, presentert i kapittel fire, hvor jeg koblet informantenes sitater og 

meninger opp mot teorien som finnes. Det har vært noe utfordrende på dette nivået, da jeg 

har måttet trekke koblinger selv mellom teori på løpsk tale og teori på livskvalitet.  

 

3.5 Kvalitetsvurdering av studien  
Ifølge Dalen (2011) bygger den kvalitative forskningen på en grunnforutsetning om at vi 

mennesker skaper og konstruerer vår egen sosiale virkelighet, og vi gir mening til våre egne 

erfaringer. Som forsker skal jeg forsøke å forstå denne virkeligheten som informantene 

beskriver, i stedet for å gå ut i fra at det finnes én sann virkelighet (Dalen, 2011).  

 

Målet er ikke å kvantifisere, men heller å beskrive (Kvale & Brinkmann, 2015; Næss et al., 

2011). Det må derfor vurderes hvorvidt man kan anta at resultatene er troverdige, og om man 

kan generalisere og overføre til andre (Dalen, 2011). Å sikre validitet og reliabilitet er viktig 

for både kvalitativ og kvantitativ metode, men det må gjøres på forskjellige måter.  

Jeg vil i dette delkapittelet drøfte ulike validitets- og reliabilitetsspørsmål som har dukket opp 

i min studie. Dette knyttes både til meg som forsker og til selve studien. 
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3.5.1 Validitet  
I kvalitativ forskning handler validitetsbegrepet om hvorvidt man har undersøkt det som var 

hensikten å undersøke. Troverdighet, bekreftbarhet og overføringsverdi er begreper som 

nevnes innenfor validitet (Krumsvik, 2014).  Jeg har valgt å ta utgangspunkt i (Maxwell, 

1992) for å vurdere studiens validitet. Han presenterer fem kategorier som er viktig innen 

kvalitativ forskning, og disse er deskriptiv validitet, tolkningsvaliditet, teoretisk validitet, 

generaliseringsvaliditet og evalueringsvaliditet.  

 

Den første kategorien, deskriptiv validitet, gjelder den faktiske nøyaktigheten av 

datamaterialet, og skal sikre at forskeren ikke finner opp eller forvrenger det informantene 

har sagt eller vist (Maxwell, 1992). Dette viser seg i transkripsjonsmaterialet vårt, og for å 

sikre validiteten har både jeg og Solveig gått gjennom transkripsjonsmaterialet, for å sikre at 

vi har hørt og forstått riktig. Ved å bruke diktafon sørget vi for å kunne høre på datamaterialet 

flere ganger dersom noe var uklart, og det var dermed viktig at kvaliteten på diktafon var 

god. Telefonintervjuet ble i likhet med de andre intervjuene tatt opp med diktafon. Lyden ble 

derimot dårligere da den kom fra en telefon, og dette bød på noen utfordringer. Blant annet 

var det enkelte ganger vanskelig å forstå hva hun sa da vi skulle transkribere. Dette kom også 

av at vi noen ganger snakket i munnen på hverandre, som følge av å ikke ha blikkontakt.  

Et ekstra ledd for å sikre validiteten var å tilby informantene å lese gjennom transkripsjonen 

av sitt intervju, noe fire av syv gjorde. Informantene kunne da gi oss tilbakemeldinger dersom 

noe var feil eller misforstått. I ettertid ser jeg at jeg gjerne skulle hatt de tre siste til også å 

lese gjennom sine transkripsjoner, da det var noen uklarheter her og der, som kan skyldes at 

vi som forskere ikke fulgte opp godt nok.  

 

Man ønsker å finne indre sammenhenger i datamaterialet og få en dypere forståelse for 

temaet (Dalen, 2011), og vi kommer inn på den neste kategorien, som Maxwell (1992) kaller 

tolkningsvaliditet. For å sikre en dypere forståelse er det viktig å få rike og fyldige 

beskrivelser fra informantene (Dalen, 2011), noe jeg i ettertid har sett at vi kunne gjort bedre. 

På noe av datamaterialet har vi tynne beskrivelser, som jeg ser nå at vi burde fulgt nøyere 

opp. I tillegg kunne vi vært bedre på å løsrive oss fra intervjuguiden, slik at vi i større grad 

kunne fått dypere innsikt i det som informantene trakk frem. Man bør også forsøke å ikke 

bare se på det verbale i uttrykket, men også hva som ligger bak. Informantenes intensjon, 

kognisjon, affekt, tro, evaluering og alt annet som også kan omfattes av informantenes 
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perspektiv, så vel som det av kommunikativ betydning (Maxwell, 1992). Dette vil vise seg i 

mine fortolkninger. Jeg og Solveig har bevisst unngått å drøfte og diskutere resultater, for å 

ikke bli farget av hverandres tolkninger.  

Noen av våre informanter har komorbiditet med stamming og hyperaktivitet, men dette har 

jeg valgt å sette litt til side, og heller tolke deres uttalelser med utgangspunkt i den løpske 

talen. Dette har jeg valgt fordi jeg underveis i intervjuet minnet dem på at det var den løpske 

talen de måtte tenke på, siden dette var mitt fokusområde. Jeg har likevel i noen situasjoner 

valgt å utelate enkelte utsagn, fordi jeg ser at de retter seg mer mot den komorbide vansken.  

 

Den tredje kategorien, teoretisk validitet, handler om en sammenheng mellom de fenomener 

som studien fanger opp og teoretisk forståelse som foreligger (Dalen, 2011). Den teoretiske 

forståelsen refererer til en funksjon som skal forklare, men også beskrive og fortolke 

fenomenene (Maxwell, 1992). For min studie kommer dette frem i drøftingen, hvor jeg skal 

vise at jeg ser sammenhenger mellom datamaterialet og den teorien som finnes på feltet fra 

før.  

 

Generalisering, som er den fjerde kategorien som Maxwell (1992) nevner, referer til i 

hvilken grad man kan si at gjeldende resultater også er gjeldende for andre i populasjonen. I 

motsetning til kvantitativ forskning, er det i kvalitativ forskning vanskelig å konkludere like 

fast og holdent, grunnet mangel på statistiske begrunnelser, men heller anta at resultater kan 

oppleves lignende for andre i lignende situasjoner (Maxwell, 1992). Våre informanter meldte 

seg frivillig, og vi visste ikke på forhånd hvordan disse personene vurderte sine liv når det 

gjaldt skole, arbeidsliv, i det sosiale, med livskvalitet o.l. Det er også vanskelig å vite om våre 

informanter var representative for populasjonen, eller om de hadde det lettere eller 

vanskeligere enn andre i populasjonen, da vi ikke har noen å sammenligne med.  

 

Den siste kategorien, evalueringsvaliditet, handler om å evaluere og forstå, heller enn å 

forklare, beskrive og fortolke. Det handler om validitet i kvalitativ forskning og hvordan man 

relaterer dette til de andre validitetskategoriene som er viktige (Maxwell, 1992). I bunn og 

grunn handler det om å evaluere de valgene som er gjort gjennom studien, og om disse er 

troverdige og bekreftbare. 
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3.5.2 Reliabilitet  
Troverdighet og hvorvidt et resultat kan reproduseres og etterprøves sier noe om reliabiliteten 

ved en forskning (Kvale & Brinkmann, 2015; Krumsvik, 2014). Mennesker er i endring og 

som tidligere nevnt vil kunnskap dannes i samhandling mellom forsker og informant, og er 

unik for denne situasjonen. Man vil ikke kunne få et nøyaktig likt intervju ved en senere 

anledning, selv ikke en annen dag med samme forsker og samme informant. Truende faktorer 

mot reliabilitet kan ifølge Postholm (2010) være at informantene ikke ønsker å snakke om 

sensitive temaer, eller at de har undertrykt de negative hendelsene. Det kan være at de husker 

de positive hendelsene, og har et behov for å fremheve seg selv i et mer positivt lys. Det er 

vanskelig for meg å vurdere hvorvidt dette stemmer, men jeg velger å tenke at informantene 

som frivillig har valgt å delta, har hatt et ønske om å fremme erfaringer rundt vansken, slik at 

det kan være lettere for andre å forstå løpsk tale.  

 

Krumsvik (2014) trekker frem intervjureliabilitet som viktig. En forsker bør ha tenkt gjennom 

sine intervjuspørsmål og hvordan disse kan tolkes for andre. Er spørsmålene klare og 

tydelige? Bruker jeg åpne spørsmål slik at jeg ikke former svaret til informanten? Bruker jeg 

begreper som er ukjente for informantene? Dette er noen spørsmål som er viktige å tenke 

gjennom. Jeg viser tilbake til underkapittel 3.2.5 når jeg sier at vi gjennomgikk prøveintervju 

i forkant, som bidro til å kvalitetssikre intervjuguiden vår.   

 

Selv om resultatene vanskelig kan etterprøves, kan man på andre måter vektlegge 

transparens. Ved å tydelig beskrive hva man har gjort i de ulike forskningsstadiene, kan man 

legge til rette for at andre kan utføre studier med de samme holdepunktene (Krumsvik, 2014).    

 

 

3.6 Etiske betraktninger 
«Kvalitativ forskning innebærer å utforske menneskelige prosesser eller problemer i deres 

naturlige setting» (Postholm, 2010, s. 142).  

 
I en slik studie som min, med intervju som metode, vil det kreve av informanten at han/hun 

deler sensitive og personlige erfaringer og tanker. Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) 

utforsker vi menneskers privatliv og vi legger disse beskrivelse ut offentlig. Dette krever at vi 

tar hensyn til mulige etiske problemer helt fra starten av, gjennom alle prosjektets stadier. 
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Dette støttes av Postholm (2010) som skriver at en forsker skal foreta etiske overveielser 

gjennom hele forskningsprosessen. Det norske samfunnet stiller krav til at den vitenskapelige 

virksomheten som blir utført skal reguleres av etiske prinsipper som er nedfelt i lover og 

retningslinjer (Dalen, 2011). Det er også et krav om å melde de prosjektene som omfatter 

personopplysninger som skal behandles med elektroniske hjelpemidler (Dalen, 2011). I 

forkant av intervjuene fylte jeg dermed ut et meldeskjema og sendte inn til Norsk 

samfunnsvitenskapelige datatjeneste (Norsk senter for forskningsdata, 2018).  

Meldeskjemaet ble sendt 18.12.17, og en tilråding fra NSD kom 23.01.18 (se vedlegg 3). 

Dette fordi masterprosjektet mitt inneholder sensitive opplysninger om informantene.  

 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har 

utformet retningslinjer som er forankret i forskningsetiske normer (NESH, 2016). Disse vil 

være utgangspunkt for redegjøringen av etiske retningslinjer som jeg anser som viktige og 

relevante for min studie: Ansvar for å informere, informert og fritt samtykke, konfidensialitet, 

og hensynet til utsatte grupper.  

 

3.6.1 Ansvar for å informere 
Dalen (2011) skriver at den første henvendelsen i intervjustudier ofte skjer per post, og 

informasjonsskrivet blir særlig betydningsfullt. Dette vil også gjelde for vår del, da vi sendte 

forespørsel via e-post. I e-posten ble det vedlagt informasjonsskriv, der vi informerte om 

prosjektet og valg av metode, hvem som får tilgang til informasjonen, hvordan resultatene 

skal bli brukt og om følgene av å delta i prosjektet (se vedlegg nr. 2) Dette er i tråd med 

retningslinjene som NESH har utarbeidet (NESH, 2016, s. 13).  Postholm (2010) mener også 

at det er viktig at deltakerne blir orientert om at de kan trekke seg når som helst. Dette ble 

opplyst om i informasjonsskrivet, samt at vi presiserte det ved intervjuets start.  I tillegg ble 

det informert om bruk av personopplysninger, anonymisering/konfidensialitet og at 

datamaterialet skal slettes ved prosjektets slutt. Vi sørget dermed for at informantene var klar 

over dette før de ytret ønske om deltakelse. Dette leder oss så over på neste etiske 

retningslinje, som omhandler informasjon og fritt samtykke.  
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3.6.2 Informert og fritt samtykke 
Dette punktet omhandler at det gis informasjon om hva det innebærer for informanten å delta 

i prosjektet, samt innhente samtykke (NESH, 2016, s. 14-15). Dette skal sikre informantenes 

frihet og selvbestemmelse, og samtykket skal være basert på informasjon. Informasjonen ble 

gitt gjennom et informasjonsskriv, som nevnt i 3.6.1. I den samme e-posten som nevnt 

ovenfor sendte vi også med samtykkeskjema (se vedlegg nr. 2). I skjemaet inkluderte vi de 

viktigste punktene nevnt i informasjonsskrivet. Dette fordi vi ønsket at informantene skulle 

ha det tydelig for seg hva de «gikk med på», og som de skulle ha signert før de kom til 

intervju. Vi anså det som veldig viktig at vi gikk gjennom samtykkeskjemaet sammen med 

informanten, før vi startet intervjuet. Dette for å sikre at informantene hadde fått med seg de 

viktigste detaljene. Seks av syv informanter gav skriftlig samtykke før vi startet intervjuet. 

Informanten vi hadde telefonintervju med gav oss muntlig samtykke på starten av 

telefonsamtalen, og sendte så skriftlig samtykke i ettertid.  

 

3.6.3 Konfidensialitet 
«Når forskeren lover informanten konfidensialitet er det et løfte om at informasjonen ikke 

skal formidles videre på måter som kan identifisere informanten» (NESH, 2016, s. 16). I 

informasjonsskrivet som ble sendt ut på e-post fikk informantene opplyst at all sensitiv og 

personlig informasjon ville bli behandlet konfidensielt, og ingenting skulle kunne identifisere 

dem. Dette anså vi også som viktig å presisere ved selve intervjuet. Dette er særlig viktig i 

slike intervjustudier, da vi som forsker møter informanten ansikt til ansikt. Informanten bør 

kunne være fortrolig med at informasjonen som de deler, blir behandlet med hensyn til 

konfidensialitet, og at det ikke skal kunne føres tilbake til vedkommende (Dalen, 2011). For å 

sikre konfidensialitet ble lydopptakene lagt over på en passordbeskyttet datamaskin på UiO 

umiddelbart etter intervjuet, og deretter slettet fra lydopptaker. Transkripsjoner og annet 

datamateriale har også blitt lagret på samme datamaskin. Det er også kun meg og Solveig 

Klokk, min samarbeidspartner i intervjudelen, som har hatt tilgang til datamaterialet. Ved 

transkripsjoner har informantenes identitet blitt anonymisert, og likeledes i oppgavens tekst.  

 

3.6.4 Hensynet til utsatte grupper 
Innenfor spesialpedagogikken møter vi ofte mennesker i vanskelige og utsatte livssituasjoner 

(Dalen, 2011). Det er derfor ekstra viktig at vi som forskere trår varsomt i innenfor slike 

fagområder. Ifølge NESH (2016) er slike grupper ikke alltid like rustet til å kunne beskytte 
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seg selv og sine interesser, og at vi som forskere dermed må ta hensyn til dette. Personer med 

løpsk tale er en relativ liten gruppe av befolkningen, og NESH (2016) hevder at 

enkeltpersoner i en liten gruppe ofte ikke ønsker å bli forsket på fordi de er redd for at det de 

sier vil reflektere på hele gruppen. Som forskere må vi derfor være nøye med informasjon og 

samtykke, i tillegg passe på at vi ikke gir grunnlag for urimelig generalisering og 

stigmatisering av gruppen med personer med løpsk tale.  
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4 Presentasjon av empiri 
 

Med utgangspunkt i Kvale og Brinkmann (2015) sine tre analysenivåer, selvforståelse, kritisk 

forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse, vil jeg presentere det innsamlede 

datamaterialet. Dette kapittelet vil ta utgangspunkt i selvforståelsen, og jeg vil presentere 

informantenes synspunkter gjennom sitater, slik jeg som forsker forstår dem. I påfølgende 

kapittel, teoretisk analyse, vil jeg presentere datamaterialet med utgangspunkt i de to neste 

analytiske nivåene, kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse.  

 

I den fenomenologiske tilnærmingen til kvalitativt intervju vil man som nevnt tidligere ha 

informantenes egne erfaringer og perspektiver i fokus. Jeg ønsker derfor å fremme 

informantenes opplevelser knyttet til det å ha løpsk tale, og hvordan det kan påvirke 

livskvaliteten. Innenfor dette vil jeg også komme inn på hvordan disse informantene 

beskriver følelser, hvordan det er å ha løpsk tale i det sosiale liv, i arbeidslivet, om de 

opplever en forskjell ved å være åpen om den løpske talen, og om de har noen 

mestringsstrategier som hjelper dem i hverdagen. Målet med dette er å få en forståelse for 

hvordan det er å ha løpsk tale, nettopp ved å gå inn i hvordan de forholder seg til sin 

livssituasjon (Dalen, 2011).   

 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i flere av punktene i intervjuguiden, når jeg nå har laget en 

inndeling i dataanalysen. Noe av det informantene trakk frem kom frem i Solveig sin 

intervjudel, som omhandler skolegang og yrkesvalg, men som jeg likevel anser som viktig å 

ha med for å si noe om livskvalitet. Hovedfokuset vil imidlertid ligge på de punktene som vi 

kom innom da jeg hadde min del av intervjuguiden. Studien søker å undersøke livskvaliteten 

til disse informantene, og på forhånd hadde jeg tenkt ut noen aspekter som kunne si noe om 

dette. Fra samtalen med informantene og kodene som fremkom av disse, kom jeg frem til 

disse for å kunne si noe om livskvalitet: følelser, åpenhet, aksept, selvbilde, livsglede, det 

sosiale, jobb, fritidsaktiviteter, om det er forskjell på den de er og den de ønsker å være, samt 

hvordan logopedisk behandling eventuelt har hjulpet den. Dette blir derfor inndelingen, før 

jeg til avslutter den tematiske analysen med et underkapittel om livskvalitet. Grunnen til at 

jeg har valgt denne inndelingen er fordi teori og erfaring tilsier at dette gjenspeiler 

livskvalitetsbegrepet. Jeg vil nå presentere noen av informantenes uttalelser.   
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På enkelte av sitatene vil det blir brukt «[...]». Dette symboliserer at det er noe mer som blir 

sagt i sitatet, f.eks. noe som kan være identifiserende, eller øyeblikk med ikke-flyt. Et 

eksempel på dette kan være at en informant sier «hadde jeg vært veldig, ehm», før hun starter 

på nytt og fortsetter med «hadde jeg hatt problemer med...».  

	

4.1 Følelser  
4.1.1 Frustrasjon 
Frustrasjon er en følelse som dukker opp hos flere av informantene.  

 

Johanne forteller at hun ofte blir frustrert og sint når hun ikke får til å si det hun ønsker å si. 

«Mest frustrasjon for at ordene bare stokker seg, at ting ikke kommer ut liksom», og da 

tenker hun ofte «hvorfor klarer andre det, men ikke jeg liksom?». Hun nevner igjen på et 

senere tidspunkt at hun gjerne trenger litt tid på å få sagt det hun vil si, og opplever 

frustrasjon hvis det går for tregt, og spesielt hvis andre avbryter henne. «Man har lyst til å si 

noe viktig, [...] og det kan være en utfordring, litt sånn «nå må du la meg snakke ferdig 

liksom, ikke avbryt meg liksom.»» Den samme frustrasjonen nevner hun ved en senere 

anledning når hun forteller om at hun vil få ut så mye, men hun får det ikke til, det stokker 

seg og stopper opp.  

 

Jeg vil si at de fleste ganger går det jo bra, men sånn i perioder hvor det er tyngre, 

kjenner at det tynger mer. Og når jeg sier tynger, så mener jeg at det er frustrerende 

fordi jeg ikke får ut det jeg vil si, det snørper seg, det stopper opp, det hemmer det jeg 

vil få ut, jeg vil få ut så utrolig mye, og så får jeg ikke.. Så ja, både frustrerende 

mentalt og slitsomt.   

 

Johanne nevner også frustrasjon som en følelse hun kunne få når hun ble bedt om å roe ned 

av foreldrene. Hun ønsket å kunne roe ned tempo, men fikk det ikke alltid til. «Husker 

foreldrene mine alltid sa «du må roe ned talen, ro ned» liksom, og det husker jeg at jeg ble så 

frustrert over, for jeg fikk det ikke til, jeg følte at det var en del av meg».  

 

Elisabeth forteller også om en frustrasjon ved det å ha løpsk tale. Hun har lært seg å leve med 

det og ikke la det påvirke henne, men at det oppleves frustrerende innimellom.  
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Det er jo på en måte ganske frustrerende plass å være.. Når du selv tror du snakker A4 

og så kommer det mange bort til meg og bare «hallo?» og så den her fine «Jeg hører 

så dårlig». «Åå, ja vel du, du gjør det ja, jeg har hørt den der før ja..». 

 

Rita har også opplevd frustrasjon for det å ha løpsk tale. Hun opplevde at det var mye kaos, å 

huske ting hun skulle gjøre, hun glemte ting, hun ble misforstått, og at dette var roten til mye 

frustrasjon.  

 

Vært mye kaos, sånn før var det veldig mye kaos. Sånn huske ting jeg skal gjøre. 

Starter veldig mange prosjekter som jeg ikke fullførte. Startet mange ideer, men det å 

fullføre og få strukturert organiseringen var veldig vanskelig. [...]. Det har vært mye 

frustrasjon, ting som glipper og så blir det misforstått.  

 

Dette har imidlertid blitt bedre etter at hun fikk diagnosen og en forklaring på hvorfor ting er 

som de er. «Men jeg har tenkt det sånn, opplevd det veldig sånn frustrerende. Mye rot inni 

meg på en måte. Kaos og sånne ting. Så lurt mye på hvorfor og sånne ting. Men jeg skjønner 

jo mye mer nå.»  

 

 

4.1.2 Det er en skam, det er flaut, det er kjipt og det er trist  
Flere av informantene nevner følelser som flauhet, skam og at de synes det er kjipt og trist. 

Dette kan være følelser som er konstante, men også følelser som dukker opp i situasjoner 

hvor de opplever talen som vanskelig.  

 

Johanne klarer å anerkjenne at det er vanskelig, både for seg selv og for andre, og hun 

aksepterer at sånn er det bare.  

 

 

Men det jeg er veldig fornøyd med er at jeg liksom har stått på, at jeg på en måte har 

liksom selvransaket meg selv litt, hele tiden, litt sånn «okei, det her vet jeg at jeg sliter 

med, det her må jeg jobbe mer med» og så bare går jeg all in, og anerkjenner at, 
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overfor meg selv, og for andre, at dette her synes jeg er kjempevanskelig og jeg synes 

det er kjempeflaut, men sånn er det bare, og det må jeg jobbe mer med.  

 

Hun var også ganske ung da hun kjente på følelsen flauhet når det kom til talen. Tidligere har 

hun fortalt oss at hun var 14 år da hun begynte å gå til logoped, og den gangen synes hun det 

var flaut. «Det var moren min som insisterte da på å oppsøke logoped, [...] og den tiden var 

det veldig flaut synes jeg, veldig sånn «åå, hvorfor må jeg gå til logoped, jeg trenger jo ikke 

noe hjelp liksom».  

 

Inger deler med oss at hun har kjent på en følelse av skam og flauhet.  

 

[...] for da ble jeg så flau at folk ikke skjønte hva jeg sa. Så jeg ble delvis mutist. Jeg 

ble stille i sosiale settinger. Det var så pinlig. Det var så flaut. Ja, jeg var hun som 

smilte, hun blide, hyggelige.  

 

«Litt sånn skam fordi at jeg ikke ble forstått og..». Hun sier at folk ikke alltid forsto hva hun 

sa. «Jeg ble bevisst, at jeg ble litt flau. Som sagt skam. Da holdt jeg litt igjen, særlig hvis det 

var forbundet med prestasjon. Mhm, sa ikke noe, i sånn sosial setting». Hun har jobbet med 

seg selv, og mener nå at det ikke er noe å skamme seg over.  

 

Tror ikke skam er så veldig. Skam er ikke noe vits med det. Det er ikke noe.. blir ikke 

noe mindre av det om man skammer seg og ja. Det er jo noe med å .. tøye liksom den 

der.. Så jeg har jo alltid hatt sterk vilje.  

 

Rita forteller oss om situasjoner hvor hun møter ukjente mennesker, der hun opplever 

vansker med å snakke.  «Jeg bare [...], hvis det er settinger hvor jeg ikke kjenner noen, litt 

sånn aah (sukk), sånn, hvis jeg får blokkeringer eller et eller annet sånt noe, så blir jeg, jeg 

kan bli flau noen ganger». Hun sier også i den forbindelse at hun tenker på hvorfor dette må 

skje akkurat nå. «Noen ganger kjenner jeg at jeg blir litt sånn flau på en måte, litt mer sånn 

embarrassed, «ikke nå liksom», nei.»  At det noen ganger kan være litt morsomt også kan hun 

fortelle oss, spesielt på jobben. «Men på jobben så er det noen ganger vi bare ler av det. Vi 

har sånn humor på det. Altså.. Jada.. De er langt unna før jeg er ferdig å... ja (latter)».  
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Pia ønsker å fortelle om at det noen ganger er kjipt. Enkelte situasjoner kan hun oppleve som 

morsomme, men sånn i bunn og grunn synes hun det også er kjipt.  

 

Litt de gangene, når det går i ball. Helt sånne banale ting, når du skal si sursøt saus, og 

så går det litt fort, og så er det ofte man sier sutsør, også sier du sutsør, også liksom er 

det tredje forsøk, eh, at jeg synes, at det liksom er morsomt, men også kjipt.  

 

Linda opplever også at ting kan være kjipt, spesielt det at andre folk ikke skjønner hva du 

sier. Dette opplever hun oftest i jobbsammenheng, da hun har en jobb som krever at hun noen 

ganger må snakke til større forsamlinger. «Alle vil jo bli forstått, alle vil jo at de skal høre 

deg. Det er kjipt å ikke bli forstått ja».  

 

Lars synes det er trist og leit, og kan innimellom kjenne på sorg.  

 

[...] Men klart det har vært litt sorg eller tristhet at jeg ikke har fått lov til å være med i 

mange diskusjoner og fullføre og sånt noe, fordi du ikke er interessant nok, det er 

klart det har vært i alle år. Sørger for å ha det moro på andre måter, tenker jeg. Får 

ikke alt her i livet (latter) 

 

Han forteller da om episoder på jobben hvor de har det veldig morsomt. 

 

Men jeg ser når vi har disse fagmøtene [...], og da sier jeg at hvis jeg ikke er så bevisst 

eller jeg har glemt speech easy-en, så er det bare et par av de som følger med. [...]. Det 

er mye morsomt også skjønner dere, ikke bare elende.  

 

Senere kommer han også tilbake til den triste følelsen, når han sier «Det er klart at det har 

vært litt sorg og trist innimellom, det er ikke til å stikke under en stol. Sånn i perioder, ikke 

fått lov til å utfolde meg skikkelig». Han trekker også frem det at han ikke alltid er i stand til 

å si det han ønsker å si, «Jeg har vært litt lei meg. Sorg og sånt noe, slitsomt. Det kommer 

ikke frem det du har lyst å si. Du har masse å tilføye en sak, sånn i forsamlinger eller hva det 

måtte være [...]». Selvfølelsen har blitt påvirket av disse følelsene også.  
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Den har nok gjort det, i og med. At jeg har følt litt sorg, sånn, litt slitsomt, ikke fått 

presentert det jeg vil i mange sammenhenger. Det er .. Sånn er jeg, får ikke gjort noe 

med det. Men i underbevisstheten har det ligget der. Litt lei eller litt sorg, det er ingen 

tvil om det.  

	

4.2 Aksept  
Flere av informantene har trukket frem aksept som viktig.  

 

Rita forteller at hun nå lever med en aksept. Tidligere opplevde hun mye frustrasjon og vonde 

følelser med kaos i hodet, det å bli misforstått, og det å ikke helt mestre å ta i mot og gi 

beskjeder. Hun følte det påvirket jobben og det sosiale. Livskvaliteten hennes var på et 

tidspunkt lav, men det å få en diagnose å forholde seg til hjalp henne betraktelig. 

Livskvaliteten hennes steg i takt med å forstå og å akseptere, og gjorde det lettere for henne.  

«Det hjelper å forstå hvorfor» og «Det er lettere å akseptere det nå, det er ikke fordi jeg er 

dum, men.».   

 

Johanne forteller om viktigheten med å akseptere den løpske talen, da hun mest sannsynlig 

kommer til å ha den resten av livet.  

 

Jeg kommer kanskje alltid til å ha løpsk tale, det er ikke noe jeg kommer til å bli kvitt. 

Sånn er det. Jeg går jo i gruppe med andre som ikke er der i det hele tatt, voksne 

mennesker som synes det er kjempetabu, og da tenker jeg at da må man jobbe med 

den aksepten, det er trinn én tenker jeg.  

 

Likevel har hun ikke alltid kjent slik på det. Hun forteller at moren hennes skjønte at det var 

noe med talen, og at hun ønsket at Johanne skulle oppsøke logoped som trettenåring. Dette 

var ikke ønskelig for Johanne selv, som var i et fornektelsesstadium og tenkte at dette vil gå 

over av seg selv.  

 

Jeg var litt sånn i fornektelsesstadiet, nei, det går over, det her er bare en fase. Moren 

min insisterte på å oppsøke logoped på den tiden, men på den tiden var det veldig 

flaut synes jeg, veldig sånn «åå, hvorfor må jeg gå til logoped, jeg trenger jo ikke 

hjelp liksom».  
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Hun har i ettertid skjønt at dette var det viktigste for henne, å jobbe med aksepten, og at det 

nok har vært i underbevisstheten hennes helt fra hun var tretten år.  

  

[...] Gjorde kanskje ikke det så bevisst den gangen jeg var tretten og fikk vite at jeg 

skulle til logoped, det var mer sånn nei, mer sånn benektelse. Men sånn i 

underbevisstheten så har jeg nok skjønt det, og i ettertid har jeg skjønt at det har vært 

det viktigste for meg, jobbe med den aksepten.  

 

I tillegg har aksepten vært en viktig del av henne, da hun tidlig bestemte seg for at løpsk tale 

ikke skal begrense henne og heller ikke hindre henne i å gjøre det hun har lyst til. Det skulle 

ikke stoppe henne fra å ta den utdannelsen hun ville ta.   

 

Det her skal ikke stoppe meg [...]. Det betyr kanskje at jeg må øve meg enda mer, 

sant. Og det er jo en del av den aksepten. [...] Hadde jeg hatt problemer med aksepten, 

hadde jeg kanskje valgt et annet yrke, ikke eksponert meg sånn sett.  

 

 

Linda forteller også at hun aksepterer det, «Får ikke gjort noe med det. Det er ingen kur, 

ingen quick fix. Det er bare å jobbe med det». Det kan synes som at Inger er enig i dette, 

«Det er bare å akseptere at det er sånn. Det er ikke noe man kan gjøre med det».   

Lars forteller også at han har akseptert det, og at det hjalp å være i kontakt med logoped, hvor 

han fikk mer opplysninger om løpsk tale. Elisabeth har også akseptert den løpske talen, men 

det har tatt tid, og det var en lang vei å komme dit.  

 

4.3 Åpenhet 
Pia liker ikke å få den løpske talen fremstilt som et problem, men hun sier litt undrende at det 

ikke er noe hun prøver å skjule.  

 

Folk merker jo i så fall. Så det er jo ikke (...), det er ikke noe jeg prøver å skjule kanskje. 

Sånn sett så kan man jo kanskje, jeg har jo aldri gått ut og sagt sånn «jeg snakker veldig 

fort, så stopp meg hvis dere ikke forstår det». Det har jeg på en måte tenkt litt at det, ja, 

jeg har vel bare ikke ville sett på det som et problem da. Sånn sett kanskje litt lukket, men 

absolutt åpen for innspill, men ikke noe jeg har snakket om nei, men i etterkant når jeg 



	48	

hadde hørt om løpsk tale, da er det noe jeg forteller mer som en vits (latter), at det er 

morsomt.   

 

Johanne forteller at hun har vært åpen som taleflytvanskene lenge, og at hun har sagt det til 

både venner, familie, kollegaer og til de hun har hatt kontakt med når hun har vært i praksis. 

Hun sier at når du har fortalt det, så har de fleste gitt tilbakemeldinger som «Åja, okei» 

liksom, og at det derfor ikke er noe farlig å være åpen om det. Det er ikke slik at hun 

nødvendigvis sier det til alle hun møter på sin vei, men «der jeg føler at det trengs». Hun 

opplever den åpenheten og annonseringen som en slags backup for seg selv.  

 

Jeg tror det handler veldig mye om hvordan man har det, henger sammen med følelser vil 

jeg tror, så jeg føler at den annonseringen har jeg mer som en sånn backup for meg selv, 

mentalt egentlig, mer sånn jeg skal gjøre noe skummelt, jeg kan bruke den taktikken med 

å annonsere, for å roe ned publikum og meg selv, eller så kan jeg velge å ikke si noe, og 

skjer det så skjer det. Men har det som en sånn safe, hva skal jeg si.. Jeg føler jeg bruker 

den mest sånn.  

 

Lars sier først at han ikke trenger å være åpen om den løpske talen, fordi det aldri har vært 

noe spørsmål. Han opplever at ingen stiller spørsmål til hans måte å prate på. Senere sier han 

at han noen ganger forteller det.  

 

 

(...) Så sier jeg at jeg har noe som heter, jeg har litt løpsk tale, noe som heter løpsk 

tale, og dere må ikke prøve å tolke meg. Om dere ikke skjønner, så må jeg gjenta 

meg. Du må ikke stå her og prøve å tolke meg, det går ikke, for det er umulig. Og det 

er veldig greit, for da har du lagt en list, slipper å tenke på det mer, det går veldig fint.  

 

Elisabeth sier at hun er veldig åpen om at hun har det, men at det ikke alltid har vært sånn. 

Det er ikke lenger enn 8-10 år siden hun turte å være åpen om det. Hun opplever at å være 

åpen om den løpske tale sparer henne for mye utrygghet.  

 

Det sparer meg utryggheten på om noen skjønner meg eller ikke. Jeg slipper å kjenne på 

den om det er noen som baksnakker meg, tanker i hodet, skjønner dere meg nå eller er 
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dere bare høflige? Ikke den her: «jeg hører så dårlig» «det er så bråk her», «Ja, det er ikke 

noe bråk, men takk for komplementet».  

 

Hun sier med dette at hun synes det var vanskelig når andre kom med bortforklaringer, når 

hun så tydelig så at de ikke forsto henne, men ikke turte å spør om igjen.  

 

Rita synes hun har vært veldig åpen om det, både til venner og familie, spesielt etter at hun 

ble bevisst at det var en vanske. Logopeden hennes foreslo å gi ut informasjon på jobben, 

men det var hun litt tilbakeholden på i starten. Etterhvert åpnet hun opp for dette.  

 

Linda forteller alle at hun har løpsk tale. «Unnskyld, men altså, men går det fort så må du 

bare si i fra. Jeg kan bli veldig engasjert ikke sant. Jeg kan snakke litt fort. Si fra da». Hun har 

fortalt det til sjefen, til kollegaer på jobben, til venner og familie.  

 

Inger er også åpen om at hun har løpsk tale. Hun føler at åpenheten har hjulpet henne til å 

ikke la seg stoppe av en slik vanske. «Ganske. Jeg har mye selvironi. Det har jo hjulpet meg 

da. Jeg vet litt om eksponeringsterapi. Ikke la seg stoppe av sånne ting, det blir jo bare verre.»  

 

4.4 Selvbilde  
Informantene har mye å dele når det gjelder selvbildet, og jeg ser tendenser til at de fleste har 

et bedre selvbilde nå enn de hadde tidligere.  

 

Lars formidler at han alltid har hatt et greit selvbilde, og mye takket være den jobben han har. 

Han mener likevel at det har kostet kommunikasjonsmessig å ha løpsk tale, og at han har 

måtte kompensere med andre ting, men at alt i alt har jobben reddet han.  

 

Selvbildet mitt har alltid vært greit (latter). [...] Jeg har ikke hatt noe sorg for det tror 

jeg, selvbildet.. nei, det kan jeg ikke si at jeg har hatt, har slitt med i det hele tatt. Men 

jeg tipper at hadde jeg hatt et annet yrke, da hadde det vært mye verre. Mye mer 

kompensasjonsmekanismer, så det har nok berget meg på den måten, at jeg har 

sluppet å tenke på det. Ehm, fordi at jeg når frem, ja. Selv om det koster sånn 

kommunikasjonsmessig.  
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Johanne har, som tidligere nevnt, anerkjent overfor seg selv og for andre at hun synes det er 

flaut og vanskelig, men at sånn er det og det må hun jobbe med. Hun tror at det at hun har 

stått på og klart å få denne tankegangen, har gjort at selvbildet har bedret seg.  

	
Men det jeg er veldig fornøyd med, er at jeg liksom har stått på, at jeg på en måte har 

liksom selvransaket meg selv litt, hele tiden, litt sånn okei det her vet jeg at jeg sliter 

med, det her må jeg jobbe mer med, og så bare går jeg all in, og anerkjenner at, 

overfor meg selv og for andre, at dette her synes jeg er kjempevanskelig og jeg synes 

det er kjempeflaut, men sånn er det bare, og det må jeg jobbe mer med. Og det er jo 

en ting som jeg synes, er en sånn bra ting jeg har hatt med meg, i livet da, som har 

utvikla mitt selvbilde til det positive.  

 

Pia har heller ikke en opplevelse at hun har slitt med selvbilde når det kommer til talen og 

kommunikasjon med folk. Hun har valgt å tenke at hun er god på det og at det ikke skal være 

et hinder. Hun formidler dog at dersom det skulle være tilbakemeldinger på at den løpske 

talen var et stort problem, så kunne det ha vært verre.  

	
Jeg tenker nok at det kanskje ikke er så relevant, men at selvbildet mitt har.. Jeg har 

oppdaget i det siste at det er veldig knyttet opp mot prestasjoner. Sånn så tenker jeg at 

det, selvbildet er tett knyttet opp mot prestasjoner, og å gjøre det godt. At jeg, hvis jeg 

nå fikk høre at den løpske talen mitt var et veldig stort problem i settinger hadde jeg 

tatt det veldig tungt. Tror jeg. For det er ikke sånn jeg ser på meg selv. Jeg har et 

selvbilde som at det ikke er et hinder. Jeg tenker at jeg er god på kommunikasjon med 

folk.  

	
Rita sier at hun alltid, frem til nå nylig, har hatt et dårlig selvbilde. Hun har siden tidlig 

barndom følt at hun ikke mestrer det andre mestrer, og at dette har ført til et dårlig selvbilde.  

	 	
	

Det har nok vært veldig lavt. Mhm, det har det nok. For jeg mestrer ikke på en måte 

det de andre mestrer og det har nok vært veldig lavt i perioder.  Jeg har slitt med det 

egentlig helt til nå, mhm.  

 

Hun opplever nå at det går bedre, hun mestrer ting på en bedre måte nå, og har akseptert at 

hun har en taleflytvanske, og at hun ikke har vansker fordi hun er dum. «Det er lettere å 
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akseptere det nå, det er ikke fordi jeg er dum, men». Hun har også en kamerat som har hjulpet 

henne å løfte selvbildet. 

 

Nå opplever jeg på en måte også at selvbildet stiger på en måte fordi jeg føler at jeg 

mestrer, og fordi, jeg er litt i forkant, jeg må være i forkant for da, med å lese og sånne 

ting, og da merker jeg ta jeg får det til på en måte, og da opplever at selvbildet stiger 

på en måte. Sånn, det han sa til meg har løsnet veldig mye. Mhm. Han sa at du har 

sikkert sett ned på deg selv på grunn av taleflytgreiene..  

 

Elisabeth opplevde også å streve med lavt selvbilde tidligere. Hun begrunner dette med at 

«det var ganske dårlig, i og med at jeg var.. som jeg var». I samtalen med henne kom det 

frem at hun strevde med sjenanse og løpsk tale, og at det var en ille kombinasjon. Hun har 

derimot klart å opparbeide seg et bedre selvbilde gjennom årene, men at det tok tid. «Det ble 

vel egentlig ikke bra før jeg var oppe i 29-30-tallet, så det har vært en ganske lang vei å 

komme dit».   

 

4.5 Livsglede 
Johanne synes ikke at den løpske talen har påvirket livsgleden på en negativ måte, noe hun 

tror skyldes aksept. «Ikke på en negativ måte, egentlig. Nei, det tror jeg er fordi vi har jobbe 

grundig med den aksepten da, jeg har akseptert det. Rett og slett.».  

Hun mener også at det er kjempeviktig å akseptere at en har en taleflytvanske og ikke se på 

det som noe tabubelagt.  «Jeg går jo i gruppe med andre som ikke er der i det hele tatt, 

voksne mennesker som synes det er kjempetabu, og da tenker jeg at da må man jobbe med 

aksepten, det er trinn 1 tenker jeg».  

 

Pia synes ikke at det påvirker livsgleden hennes, men at det gjerne hadde gjort det om hun 

hadde slitt mer med kommunikasjon. «Nei, men jeg synes det er viktig. Det kunne jo gjort det 

hvis jeg slet mer med kommunikasjon.».  

 

Lars mener derimot at det har påvirket hans livsglede. Han tror at han kunne klart å gjøre 

mye mer enn han klarer nå.  
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Ja, i og med at jeg har, jeg tror at jeg kunne hatt enda mer utfoldelses, altså vært enda 

mer positiv, vært enda mer samlet, ser for meg at folk som er veldig positive, veldig 

til å organisere ting, veldig samlende, jeg tror at jeg hadde vært en sånn person, gjort 

masse for andre, enten et nabolag eller idrettslag eller hva det måtte være, men i og 

med at jeg ikke har, har ikke fått gjort det. Det er klart at av og til har vært et lite savn 

da, føler jeg har hatt mye å bidra med, men ikke fått til. Det hadde ikke gått, innser 

mine begrensninger.  

 

Rita tenker også at det påvirker, men bare noen ganger. Hun synes det har gått bedre etter å 

ha begynt å bruke speech easy.  

Kan kanskje gjøre det noen ganger, ja. Så i hvert fall før jeg begynte med speech easy 

så var jeg veldig trøtt og sliten, da stresset jeg, og nesten hver dag etter jobb så sov 

jeg, før jeg skulle rekke, hvis jeg skal ha overskudd litt sånn, til å hente meg inn igjen 

da, så det opplever jeg veldig sjeldent nå egentlig.  

 

Inger stusser litt over hva den løpske talen er et uttrykk for, kanskje et uttrykk for noe annet? 

At det er vanskelig å se den løpske talen isolert synes hun, og mener at alt har en 

sammenheng.  

 

Ja, hva er den løpske talen da? Kanskje et uttrykk for noe annet. Hvis man bare ser det 

isolert så tenker jeg, nei. Men hvis det er uttrykk for noe annet, så.. kanskje det er det. 

Og da er det.. Jeg jobber jo med det selv da. Sånn i forhold til selvregulering. Det 

autonome nervesystemet. Og det har nok sammenheng med det tenker jeg. Som igjen 

har sammenheng med noe annet igjen, så det er jo en kjede det her, ikke sant. Det er 

ikke, i seg selv så er det bare symptom, det er noe annet som ligger under, det vet jeg 

jo.  

 

Linda opplever også at det påvirker livsgleden, spesielt på dårlige dager. «Ja, på en dårlig dag 

så får jeg ikke... Du blir ikke forstått, liksom du.. Føler ikke... det bare stokker seg totalt da. 

Ja, kan stokke seg skikkelig.».  
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4.6 Sosialt, jobb og fritidsaktiviteter 
Pia kan meddele at etter noen år på jobben der hun ikke har vært så fornøyd, har hun nå fått 

en stilling som hun trives godt med, og hun opplever ikke at den løpske talen påvirker i stor 

grad. Hun opplever også at det sosiale går fint, at hun ikke har fått noe særlige kommentarer 

fra venner og familie, og hun trives med å være sosial. Når det kommer til fritidsaktiviteter 

har hun ikke tenkt at løpsk tale har påvirket noen av disse. Hun har imidlertid noen venninner 

som kunne tenke seg å ha henne med på podcast, men det synes hun ikke passet for henne.  

	
	

Jeg har faktisk tenkt akkurat, jeg har noen venninner som spurte, som skulle lage 

podcast. Og det synes jeg kanskje ikke var en så god idé, av flere grunner. Men da 

tenkte jeg akkurat det, jeg har ikke en radiostemme. Det er jeg klar over. Da skrev jeg 

faktisk på chatten at jeg vet ikke om det egner seg for folk med løpsk tale (latter).  

 

 

Johanne opplever å ha det godt både sosialt og på jobb. Hun har en fast jobb som hun trives 

godt med, og hun har fortalt alle på jobben at hun har taleflytvansker, og har fått positive 

responser fra sine kolleger. Hun vil ikke si at den løpske talen har påvirket valg av verken 

yrke eller fritidsaktiviteter. «Nei, egentlig ikke. Har ikke tenkt sånn på det. Har gått etter hva 

som interesserer meg egentlig». Hun ønsker ikke at den løpske talen skal begrense henne.  

«Jeg har alltid ansett meg som en sosial person, liker å bli kjent med nye folk, og igjen, det 

skal ikke begrense meg, den løpske talen». Videre forteller hun om deltagelsen i Norsk 

interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS), og at hun ser på dette som noe sosialt 

og positivt å være med på.  

 

Det som var så fint med NIFS, synes jeg at var, jeg følte jeg var med på noe veldig 

meningsfylt, møtte andre mennesker som sliter kanskje enda mer enn meg med 

stamming, og har sine forskjellige utfordringer, dro på turer, ting ble veldig sosialt. Ja, 

det med stamming i skolen, ja. Det har gitt meg veldig mye da, og en økende interesse 

for feltet.  

 

Lars synes at den løpske talen har påvirket han i hverdagen og i det sosiale. Han opplever at 

han ikke er interessant nok i den sosiale relasjonen, og at andre folk synes det er slitsomt å 
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følge med på det han sier. Han ser selv at han ikke er midtpunkt veldig lenge, og at andre 

overtar samtalene.  

 

Jeg har blitt hemmet da. I mitt yrke, i min hverdag, sosialt og alt det der. Jeg ser det i 

sosiale sammenhenger, så er jeg ikke den mest interessante å prate med. Annet enn en 

kort stund. For det blir for slitsomt for de å følge med. Det ser jeg, det skjønner jeg. 

Så da overtar andre og jeg blir en tilhører. Så klart det er en hemsko. Det har vært 

sånn i alle år. I alle sånne sosiale arrangement er ikke jeg midtpunktet veldig lenge. 

Nei, altså jeg kan ha noe å si eller noe å berette et eller annet og da hører de på, men 

så fort jeg er ferdig og begynner på noe helt generelt, så overtar andre.  

 

Han mener likevel at han er en utadvendt person. «For det har jo noe med å gjøre at jeg er 

veldig utadvendt, som person, jeg er ikke sånn mutt og introvert, i og med at jeg er blid, stort 

sett, så ler jeg». I jobbsammenheng føler han at det påvirker litt, men at han har funnet sin 

arena og får det til å fungere det. Og han påpeker at han kompenserer med andre ting, og at 

han har det fint på jobb. «Ja, kompenserte veldig med, fant på masse rart». «[...] Fordi jeg har 

hatt det så trivelig på jobben». Når det gjelder fritidsaktiviteter, så har Lars en interesse for 

fotografering. Han forteller oss at det er noe han liker godt og at han mestrer dette. «Det gir 

meg, synes det er moro å ta bilder av mennesker, natur og fenomener. Fordi det mestrer jeg, 

ikke sant, fordi det ikke er så verbalt»   

 

Elisabeth opplever vanskeligheter med å kontrollere det løpske når hun prater med flere 

mennesker samtidig.  

 

Jeg er ikke noe glad i sosial mingling, men det er fordi jeg ikke liker mingling av 

natur. Og så er det vanskelig med det løpske å kontrollere det i småprat med ørten 

mennesker, heller ikke sånn kjempegod på det fra før av, i tillegg.  

 

Hun forteller oss at de hun omgås med til vanlig vet at hun har løpsk tale, og at hun derfor 

ikke opplever problemer der. «Alle vet at jeg har det, og hvis de spør så gjentar jeg det, og så 

er det liksom ikke noe mer».  
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Hun har ingen spesielle fritidsaktiviteter, da hun liker å være hjemme i sofaen og slappe av. 

Dette har ingenting med løpsk tale å gjøre. På jobben vet alle at hun har det og hun får 

enkelte kommentarer, men dette ser hun ikke på som noe negativt. «Alle på jobben vet det. 

Ja. Får noen kommentarer på at jeg snakker litt fort, men jeg tenker det er fint at vi er 

kommet dit at det ikke er mer tabu enn det».  

 

Jeg tror at jeg bare er introvert og rolig av natur. Jeg har vært.. jobber, det gjør meg 

ingenting med løpsk eller ikke løpsk, det er ikke en faktor som spiller en så stor rolle. 

Jeg er bare glad i å sitte i sofaen og slappe av jeg, er en ganske enkel person.  

 

 

Rita deler med oss at hun liker å ha en rolle som underholder når du er med venner, og mener 

at den løpske talen ikke påvirker henne på den måten.  

 

Ja, liker å, har fått mye nye venner, byttet miljø og sånne ting da, og trives med å være 

den som, hvis turer og sånt da, så setter i gang underholdning, så sånn sett så vil det 

med løpsk tale ikke hindre meg på den måten».  

 

Det har ikke alltid vært sånn, da hun var yngre lukket hun seg og følte seg litt på utsiden av 

de andre. Dette tror hun er fordi hun ikke mestret å fange opp de sosiale kodene. Hun har 

fortsatt noe vansker med å være en naturlig del av en samtale, spesielt hvis det er flere med i 

samme samtale, eller flere som snakker i munnen på hverandre.  

 

 

Jeg lukka igjen på en måte, og ja, jeg, det kan jo også være det å forstå, ja [...]. De 

populære da, de kjørte slalåm og skolemusikken, og jeg hadde ikke noe av det liksom, 

bare, da var det sånn, de som var de gikk på teater, og .. Jeg følte meg litt ousider. 

Men ja.. Og så, men hvor mye var løpsk tale, det vet jeg ikke helt. Men selvfølgelig er 

det, der er en.. I og med at når jeg ikke klarer å fange de sosiale kodene da på en 

måte»  

 

[...] Være en naturlig del av en samtale, det kan jeg slite litt med. Og bare forstå 

turtakinga, bare. Og enda nå kan jeg slite med kommunikasjon, hvordan, hvis det er 
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flere, hvis det er flere langbord eller flere i en samtale, så kan jeg slite med å forstå litt 

sånn, ja, samspillet egentlig».  

 

 

På jobb har hun god støtte i kollegaene og hun opplever at de kan le og ha det gøy med den 

løpske talen også.  «Men på jobben så er det noen ganger vi bare ler av det, vi har sånn 

humor på det». På fritiden driver hun blant annet med trening, men tror ikke at valg av 

fritidsaktiviteter har med løpsk tale å gjøre. Hun gjør det hun ønsker å gjøre, men sier også at 

hun kanskje kunne tenkt seg å være med i en dramagruppe. «[...] jeg vet ikke, jeg kunne 

kanskje tenkt meg dramagruppe egentlig, men så har jeg aldri gjort det.» 

 

Linda trives godt på jobben. Hun opplever at de har et godt psykososialt miljø på jobb, der en 

kan dele både fine og mindre fine opplevelser de har i løpet av en arbeidsdag. Dette setter 

hun stor pris på, da hun opplever at den løpske talen kan være vanskelig i jobbsammenheng.  

«Om noe har skjedd, så kan jeg snakke med kolleger i pausene, vi får alltid tømt oss for 

dagens opplevelser, godt psykososialt miljø på jobben. Jeg har en fin jobb, trives på jobben».  

Hun har gode venner, både gamle og nye, og hun har familie som hun setter pris på. «Jeg har 

venner, jeg har en smart datter, jeg har fått nye venner, en del venner fra skolen som jeg 

henger med ofte». Hun har sine interesser som hun gjerne synes kan være sære og smale, 

men at de ikke har noe med løpsk tale å gjøre.  «Interessene mine har vært. Veldig sære og 

smale, og ja, interessene, du kan si min alder, rett og slett der, henger sammen tror jeg».  

 

Inger opplever ikke at det løpske påvirker noe særlig verken i jobbsammenheng, ei heller i 

det sosiale. Hun sier likevel at hun i ungdomsårene kunne slite litt med det sosiale, grunnet en 

kombinasjon av sjenanse og løpsk tale. Dette ble referert til i kapittel 4.1.3. da hun sa at hun 

kunne bli delvis mutist i sosiale settinger, fordi det var flaut at andre ikke forsto hva hun sa.  

 

4.7 Er det forskjell på den du er og den du ønsker å 

være?  
Pia synes ikke at det er forskjell på den hun er og den hun ønsker å være. Hun føler at hun 

mestrer det hun driver med, og har ikke noe spesielt som hun unngår som følge av den løpske 
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talen, foruten podcast. Hun føler likevel ikke at det gjør at hun ikke er den personen hun 

ønsker å være.  

 

Johanne opplever også å være den hun ønsker å være. «Jeg føler jeg er den jeg har lyst å 

være. Jeg føler jeg har oppfylt mine drømmer, tatt høyere utdanning, fått fast jobb, jobber 

med det jeg liker».  

 

Lars vet ikke helt om det er forskjell på den han er og den han kunne tenke seg å være, og 

dette begrunner han med følgende: «Jeg har levd et liv. Jeg har levd, jeg tror jeg bare innsett 

at sånn er det, jeg får ikke med meg alt».  

 

Elisabeth påpeker at tidligere var det sånn, men etter at hun klarte å akseptere den løpske 

talen og ikke bli påvirket i like stor grad, så føler hun at hun er den hun ønsker å være.  «Ikke 

nå lenger, nei. Men det var det tidligere»  

 

Linda tror hun kanskje hadde vært mer selvsikker uten den løpske talen, og at hun kanskje 

hadde vært annerledes hadde hun vært foruten.   «Ja, jeg hadde kanskje vært mer.. Kanskje 

selvsikker da. Hadde jeg ikke hatt løpsk tale. Som jeg... ble mobbet som barn.. Du føler deg 

usikker i forsamlinger, ikke god til å holde tale, lese referater, er håpløs på det.. Hadde det 

vært bedre så hadde det kanskje vært mer annerledes..»  

 

Inger opplever heller ikke den løpske talen utgjør en forskjell sånn sett.  «Nei, ikke på grunn 

av løpsk tale, nei».  

 

4.8 Logopedisk behandling  
Pia har ikke gått til logoped, men hun kjenner en som er logoped, og har dermed fått snakket 

med noen om den løpske talen. Vedkommende har tipset henne om noen øvelser man kan 

gjøre, men dette ville hun ikke bruke tid på. «X» er i dette tilfellet navnet på logopeden som 

hun kjenner. 	

 
Jeg snakket litt med X, etter det, oppdagelsen. Om hva vi kunne gjøre, eller jeg tror 

jeg spurte om det var noe man kunne gjøre, da pekte hun på det at man kunne 

monitorere det. Så vi snakket litt om det. Jeg fikk til og med prøve noe som hun hadde 
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hjemme, at man hører på seg selv mens man snakker. Men det synes jeg var veldig 

ubehagelig. Jeg tenkte «off, dette har jeg ikke lyst å jobbe med».  

 

	
Johanne har hatt god hjelp av logoped. Både for henne og for logopeden har det tidlig vært 

viktig å jobbe med aksept, og å være åpen om den løpske talen og stammingen.  

«Nei, så for meg har det vært viktigst, og det føler jeg har vært hennes prioritet».  Hun har 

valgt å være åpen om det, og føler at det har hjulpet henne.  

	

Første praksisen var jeg veldig spent på. I forhold til den løpske talen, så snakket jeg 

litt med logopeden min i forkant, fordi da funderte vi litt på hvordan jeg skulle gjør 

det her med talen da, hvis ting blir vanskelig [...], da ble vi enige om at jeg skulle 

annonsere det. Altså bare fortelle at «Hei, jeg heter Johanne, og det kan hende at jeg 

stammer, eller at dere ikke, at jeg har noe som heter løpsk tale, så om dere ikke 

skjønner hva jeg sier, så kan dere spørre meg igjen».  

 

Det hun sier om hvordan logopeden har hjulpet henne på veien, er at hun har lært teknikker 

som hjelper henne, at hun er fornøyd med de gruppene som hun deltar på, fordi der får de 

mulighet til å åpne seg opp og fortelle om sine perioder, både når det går bra og når det går 

dårligere. 

 

Lært sammen med logopeden min, å liksom ta litt pauser bevisst, ta lange pauser, selv 

om jeg er en person som hater pauser, fordi jeg synes det føles som en time liksom 

(latter), men jeg har bare godt av det, så det er litt sånn, prøver, men jeg ser jo i 

hverdagen er det vanskelig å huske på alt det her da, men når jeg først gjør det og når 

jeg er bevisst på å ta pauser [...]. Så kjenner jeg at det som er så bra med de gruppene 

som vi har hos logopeden, er at vi tar liksom en runde, alle får muligheten til å fortelle 

litt om sin periode da, hvordan går det med deg da, hvordan synes du snakkinga er 

[...]»  

 

Hun mener også at logopeden har hjulpet henne i aller høyeste grad når det kommer til å 

styrke livskvalitet. «Jeg er veldig heldig som kan ringe logopeden da, så tar vi noen 

individuelle timer». «Altså, bare det at hun har en open door-policy synes jeg hjelper veldig 

for min livskvalitet. Bare det at jeg vet at det er hjelp å få [...], og det å vite at jeg har dem der 
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jevnlige gruppesamtalene er en sånn trygghet for meg, synes jeg [...]». «Føler jeg har mest 

støtte i den logopedgruppa, i logopeden min, og mamma da».  

 

Elisabeth begynte hos logoped da hun var 14 år, og har fortsatt kontakt med logoped. Hun 

opplever at åpenhet har gjort veldig mye for henne, og at logopeden har hjulpet henne på 

denne veien.  

 

[...] Det å være åpen har gjort alt for meg.. Alt den greia der. Og for å holde det i sjakk 

for en gangs skyld, det funker veldig, veldig bra. Av alle tingene på logopedtimene er 

dette det smarteste jeg har lært.   

 

De har jobbet mye med pust og teknikker for tydeligere tale. «På logopedrunde 1 har jeg [...], 

pusteøvelser, snakke i bolker på 5-10 ord, ekstra tydelig tale var en ting vi drev på med, 

DAF.» Målet med logopedtimene har blant annet være å kunne fungere på skole og jobb.  

 

Målet må jo kunne være å fungere på skole og jobb. Og slappe av mellom de rundene 

hos logoped. Aldri noe mål å bli flytende kontrollert. Hun sa at du blir aldri 

sammenhengende, flytende, det vil ikke fungere sånn. Det var jo det vi jobbet mot, i 

forhold til skole og i forhold til jobb.  

 

Hun forteller oss at hun ikke hadde klart å mestre jobb, skole og det sosiale såpass godt som 

hun gjør nå, om hun ikke hadde hatt logopedene. De har uten tvil hjulpet henne i å styrke 

livskvaliteten hennes, og hun setter pris på at de har vært der når hun har trengt det. «Hadde 

ikke klart det uten dem». «Logopeden har vært der når jeg trenger det. Velkommen tilbake 

hvert fall så langt».  

 

Rita forteller at hun og logoped jobbet mye med struktur, og hun opplever at å ha struktur på 

hverdagen og å ha konkrete planer hjelper henne i hverdagen. «Få strukturert hverdagen, 

eller, vi jobbet veldig mye med struktur, selv om jeg, for jeg snakket om hva som var 

vanskelig, så fikk vi bare laget mye skjemaer og sånne ting. Så ja, planer er bedre.»  

Hun sier at hun nå klarer å forklare hvorfor hun stopper opp enkelte ganger, og at det hjelper 

henne i det sosiale. Å ta kontakt med andre har imidlertid ikke vært et stort problem, men hun 
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opplever det som litt lettere nå. «Jeg vet ikke.. Jeg var nok kanskje der tidligere også egentlig, 

men det som er lettere er å, at jeg kan forklare hvorfor, hvis det stopper seg på en måte».  

 

Lars har ikke hatt mye kontakt med logoped, og forteller at det han jobbet mest med var å få 

volum, styrke og ro.  «[...] jeg begynner alltid med volum, fraser når jeg snakker, for å få ut 

ordene, få styrken, få roen. Det er en grei start, for da har jeg satt, på en måte satt det.»  

Linda har heller ikke hatt mye kontakt med logoped, men opplever det som lettere å nå ha en 

sammenheng, en forklaring på hvorfor ting er som de er, og at dette har hjulpet å styrke 

livskvaliteten.  

 

  Ikke så veldig egentlig, bare mest det å få en forklaring, en sammenheng [...].  

Bli bevisst på hva det var, hva det gikk ut på, få det utredet, få svar, ja få svar. [...]. 

Men få den den, kanskje bekreftelse. Forklaring på hvorfor ting er som de er. 

 

Inger og Linda har kun hatt noen timer med logoped, der de fikk diagnosen. Linda nevner 

blant annet kartlegging, men at hun ikke fikk noen teknikker eller tips til hvordan jobbe med 

den løpske talen.  

 

 

4.9 Livskvalitet 
Når det kommer til livskvalitet og om den løpske talen har påvirket livskvaliteten, så er det 

mange ulike opplevelser blant informantene. Noen av de sier at de ikke har tenkt over at den 

løpske talen har påvirket livskvaliteten, og da gjerne fordi det ikke oppleves som et stort 

problem. For andre har det påvirket mer, og det fremheves da at når vedkommende har blitt 

bevisst diagnosen og selve begrepet og hva som ligger i løpsk tale, så har det kunne hjelpe på 

å få livskvaliteten høyere. Dette vil også ha nær tilknytning til aksept som jeg har presentert 

tidligere i kapittelet.  

 

Inger synes det er vanskelig å skulle skille løpsk tale fra resten, og mener at alt har en 

sammenheng. Hun sier at hun ikke tror at den løpske talen alene har en betydning for 

livskvaliteten, men gir uttrykk for at hun ikke opplever den løpske talen som et problem. 

«Tror ikke løpsk tale har noen betydning for livskvalitet», men hun prøver likevel å skille det 

ut fra resten. Da sier hun at hun nå har god livskvalitet med tanke på den løpske talen, men at 
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tidligere i ungdomsårene hadde hun lavere livskvalitet. Ved nærmere forklaring kommer det 

frem at en kombinasjon av sjenanse og løpsk tale kunne gjøre det vanskelig for henne. «Når 

jeg endelig sier noe, så skjønner ingen noe (lett latter). Den kombinasjonen da, sjenanse og 

løpsk tale, det var ikke lett». Etter hvert som hun ble eldre og utviklet seg på andre områder, 

steg også livskvaliteten.  

 

Lars fremhever under hele samtalen at han har det godt med seg selv, men at det selvfølgelig 

tynger i noen grad. Når vi kommer inn på livskvalitet er han rask ut med å si at han har det 

godt. «God livskvalitet. Lever godt med dette her. Særlig etter at jeg ble bevisst på det». Mye 

av dette skyldes nok at han har innfunnet seg med det og har funnet andre gjøremål som 

kompenserer for pratingen.  

 

Jeg har nok sagt at på grunn av mine interesser, min væremåte og store trivsel, yrket 

mitt og alt det jeg gjør, for det trives jeg med, har stort interessefelt, ikke bare en sånn 

par tre ting. Så det har kompensert for det med pratingen. At jeg ikke er så god til å 

være i forsamlinger og argumentere i lange rekker.  

 

 

Rita forteller meg at livskvaliteten hennes er bra, men at hun har hatt det vanskeligere. Hun 

ble mobbet som barn, og er nok preget av dette. Hun har også nevnt at hun har strevd med 

den løpske talen i lang tid (uten at hun selv var bevisst på at det var det det var), og at det har 

påvirket jobben. I den sammenheng sa hun at det hjalp å få komme til logoped og å få en 

diagnose. Hun mener at livskvaliteten steg i takt med at hun da kunne forstå bedre hvorfor 

ting var som de var. «Nå føler jeg at den er bra. Men det har nok vært vanskeligere. I hvert 

fall før jeg fikk hjelp. Det var det.» og «Egentlig så steg den mye, fordi jeg forstår hvorfor på 

en måte». Dette utdyper hun med at hun så på programmet «Sånn er jeg, og sånn er det», en 

dokumentarserie om barn som har en ekstra utfordring å leve med (Norsk rikskringkasting, 

2010), og at det hjelper på en måte å forstå hvorfor ting er som de er.   

	
		
For Elisabeth har det å være tvungen til å sprenge grenser, hjulpet henne til å styrke 

livskvaliteten. Hun fikk hjelp av en logoped som ba henne holde fremlegg, og som krevde at 

hun kunne legge bort sjenansen litt. Dette har, i tillegg til det å være åpen om løpsk tale og 

akseptere det, gjort at livskvaliteten har blitt styrket. Hun opplever å ha god livskvalitet nå, da 
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hun har alt hun noen gang har ønsket seg. «Har alt det jeg ønsker meg. Fast jobb, samboer, 

mange venner.» 

 

Livskvaliteten var jo dårlig i mange år. Men mye falt på plass etter hvert. [...] En 

logoped har satt meg på fremlegg i mange varianter. Da har jeg dundret gjennom alt 

jeg trodde var sjenanse, så den ble bedre av det også. Fremlegg som jeg ikke trodde 

jeg kom til å klare, men så klarte jeg det. «Det her skal jo ikke jeg klare, jeg skal jo 

ikke klare sånt», men så har alt falt på plass. Har vært tvungen til å sprenge grenser, 

og fått veldig mye igjen for det. 

 

En bredere forklaring på dette gir hun ved å fortelle at ting ikke er så skummelt som man tror 

bare man prøver dem, og at en må tørre å gjenoppleve negative følelser og bearbeide dem. 

Dette har i hvert fall hjulpet henne.  

 

Sprenge grenser er nok en veldig stor del av det, for ting ikke er så skummelt som 

man tror når man prøver dem. Og det å tørre å gjenoppleve løpske negative følelser, 

bearbeide dem, ikke bare begrave dem. For det har ikke helt fungert, det har jeg prøvd 

før. Og det å ta følelsene litt ut av skapet for å se på dem.  

 

Å ha fremlegg var hun livredd for.  

  

Minte meg på «derfor jeg er så livredd ja». Fikk en reaksjon, så kom jeg ut av det, så 

var liksom det ferdig. Gjenoppleve de gamle greiene og så komme meg gjennom dem, 

så det har gjort veldig mye på livskvalitet for meg, [...] og analysert meg ut av det og 

bli ferdig med dem.  

 

Linda forteller oss om en barndom preget av mobbing på grunn av den løpske talen. Hun 

visste ikke at det var løpsk tale på den tiden, men visste at det var noe. Mobberen brukte å 

herme etter henne, og spesifikt kommentere talen hennes. Dette gjorde at livskvaliteten 

hennes var lavere på den tiden. Nå i voksen alder har hun derimot god livskvalitet, og mye av 

dette skyldes familie, venner og jobb. Den løpske talen må hun bare leve med.  
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Jeg er godt voksen, jeg har ikke vondt, jeg har det greit, jeg har en katt, jeg har 

venner, jeg har en smart datter, jeg har fått nye venner, en del venner fra skolen som 

jeg henger med ofte, har en fin jobb, trives på jobben. Så summa summarum.. Løpsk 

tale må jeg bare leve med.  

	
	

Bare det at hun har en open door-policy synes jeg hjelper veldig for min livskvalitet. 

Bare det at jeg vet at det er hjelp å få, [...] og det å vite at jeg har de der jevnlige 

gruppetimene er en sånn trygghet for meg, synes jeg.» 

 

Dette forteller Johanne om livskvalitet. Hun sier at i enkelte perioder tynger det mer, at det er 

frustrerende å ikke få ut det hun vil si, og at det da hjelper å ha jevnlig kontakt med logoped. 

Både individuelle timer og gruppetimer. Med logopeden har hun en avtale om å ringe i de 

periodene hvor det er tungt, og dette setter hun pris på.  

 

Så har vi blitt enige om at jeg skal ringe henne hvis det er, eller alle på gruppen ringer 

henne, litt sånn individuelt. Sånn at ja, bare å vite at hun er der, at det her er en dame 

jeg kjenner ganske godt, hun kjenner meg om person og vet hvilke teknikker som 

passer meg, som ikke passer, det er veldig betryggende da.  

 

I perioder hvor det er tyngre og hun opplever at livskvaliteten kan bli dårligere, knytter hun 

ofte til perioder med mye stress på jobb. Hun har en jobb som krever mye verbalt av henne, 

og at det kan bli verre i disse periodene med mye stress. «Veldig knyttet til stress, kom jeg på 

nå, de periodene jeg er nede, har jeg lavere livskvalitet. Så det er gjerne knyttet til stress, da 

har jeg gjerne veldig mye å gjøre på jobb».  

	
	
Pia ønsker å formidle at den løpske talen ikke har påvirket hennes livskvalitet. Hun sier at 

hun har hatt noen jobber innen undervisning og at hun opplevde mestring da, og at den løpske 

talen ikke påvirket. «Det handler jo om at det er ganske viktig å kommunisere med folk. Det 

er jo en veldig skummel følelse om man ikke når over der». Hun gir uttrykk for at hun ville 

synes det var ubehagelig hvis hun fikk tilbakemeldinger på at hun ikke ble forstått, og at 

kommunikasjon er viktig for henne. «Jeg kan ikke komme på at jeg har hatt noen perioder 

hvor jeg har tenkt mye på det» og henviser da til den løpske talen og påvirkning av 

livskvalitet.  
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5 Teoretisk analyse  
 

I forrige kapittel presenterte jeg informantenes synspunkter med utgangspunkt i deres 

selvforståelse. I dette kapittelet skal jeg slippe til min egen førforståelse og se på uttalelsene 

med et kritisk blikk. Jeg har også valgt å koble teori inn i det samme kapittelet, da min 

førforståelse i stor grad bygger på teori, og det derfor går noe hånd i hånd. Også i dette 

kapittelet tar jeg utgangspunkt i informantenes uttalelser, men velger nå å knytte dem opp 

mot Næss (2001) sine fire variabler som hun mener er viktige når man snakker om 

livskvalitet; aktivitet, sosiale relasjoner, selvbilde og grunnstemning. På den måten får 

leseren en bedre forståelse for de fire variablene og hvorfor man kan knytte dem opp mot 

livskvalitet.  

 

Det er syv informanter og syv individuelle historier som vises i datamaterialet mitt. Hver og 

en er unik og har valgt å dele sine erfaringer og opplevelser. Det vil imidlertid være noen som 

er mer sitert enn andre, og det er fordi de har delt mer på de aktuelle områdene. 

 

5.1 Aktivitet  
Alle informantene opplever at valg av fritidsaktiviteter ikke har noe med løpsk tale å gjøre. 

Det som er litt interessant er at mange av fritidsaktivitetene som informantene er med på, 

ikke krever mye verbal aktivitet, noe den ene informanten trakk frem. Det være seg yoga og 

annen trening, fotografering, se film og lese bøker. Det kan tenkes at informantene selv 

mener at det ikke har noe med den løpske talen å gjøre, men at det likevel speiler seg i valg 

av aktiviteter. Det som er fint å se, er at de fleste informantene har et ønske om å engasjere 

seg og å delta på sosiale aktiviteter. Dette vitner om at de ikke trekker seg tilbake og unngår 

alle situasjoner hvor kommunikasjon kan oppstå. Det viser også et engasjement, noe Næss 

(2001) trekker frem som viktig for livskvalitet.  

 

To informanter nevner spesifikt at de egentlig kunne tenkt seg å være med på noe, men som 

ikke har blitt noe av. Pia nevner at hennes venninner har spurt henne om å være med på å 

lage podcast, noe hun mener hun ikke bør gjøre. Her nevner hun en aktivitet hun gjerne 

kunne tenke seg, men som hun unngår likevel. Næss (2001) mener at en bør utfordre seg selv 

og delta på aktiviteter som kan være utfordrende, men som likevel oppleves som meningsfylt. 
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Pia vet imidlertid ikke om podcast egner seg for mennesker med løpsk tale, og da mener hun 

gjerne at en hurtig tale preget av utydelighet vil skape problemer. Det kan tenkes at hun er 

noe bekymret for å få negative tilbakemeldinger på podcasten, spesielt rettet mot henne som 

har taleflytvansker, da hun nevnte tidligere at hun hadde blitt påvirket negativt dersom hun 

fikk tilbakemeldinger om at andre hadde vanskeligheter med å forstå henne. Samtidig trekker 

hun frem at hun hittil ikke har fått tilbakemeldinger av negativ art, og at hun opplever at hun 

er god på kommunikasjon. Når man skal spille inn en podcast vil man ofte være fokusert på 

talen, fordi tydelighet og forståelighet er viktig for lytteren, og ifølge Kussmaul (1887, 

referert i Van Zaalen & Reichel, 2015) vil talemønsteret ofte da bli mer fokusert og 

talehastigheten går ned. Samtidig kan det også tenkes at når man har gått det steget å spille 

inn podcast, så er det fordi man brenner for noe og ønsker å snakke om noe som virkelig er 

interessant, og da hevdes det at talehastigheten går opp (Van Zaalen & Reichel, 2015).   

 

Rita kunne tenke seg å være med i dramagruppe, men har unngått dette. Hun sier at hun 

burde begynne på det, men har ikke kommet så langt ennå. Det kan være at det er så enkelt 

som det, men det kan også bety at det ligger mer til grunn. Kanskje man kan tenke seg at hun 

er bekymret for at den løpske talen skal påvirke dramastykket? At hun ikke vil mestre de 

kommunikative kravene som stilles til et dramaspill? Hun sier imidlertid at hun liker å 

underholde og tar ofte på seg en underholdende rolle når hun er sammen med venner. Det kan 

tenkes at hun er trygg nok sammen med vennene sine, og at hun klarer å legge vekk 

bekymringen om talen sammen med dem. Dette er nødvendigvis ikke like lett når man skal 

samarbeide og prestere sammen med andre. Igjen trekker jeg linjer til det Næss (2001) sa om 

engasjement og at en må tørre å stå i noe som er utfordrende. Kanskje ville Rita fått det enda 

bedre, bare av å tørre å være med på noe som i utgangspunktet er litt skummelt.  

 

Det er vanskelig å si hvordan dette ville utspilt seg for Pia og Rita, men i bunn og grunn sier 

de at livskvaliteten er god, til tross for at de ikke spiller inn podcast og driver med drama. At 

disse to informantene har god livskvalitet til tross for å ikke delta på aktiviteter som de gjerne 

kunne tenke seg, kan rette et kritisk blikk mot det Næss (2001) mener er viktig for 

livskvalitet. Å være engasjert og delta på noe som oppleves utfordrende, men likevel 

meningsfylt hevder hun er viktig for livskvaliteten, men dette støttes ikke opp under av 

informantene. Samtidig kan man ikke trekke slutninger basert på kun to informanter, men det 

er likevel interessant å se. Det kan også være at informantene har mange andre faktorer i livet 
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som bygger opp livskvaliteten deres, så man kan ikke avgjøre livskvalitet basert på kun en 

aktivitet som unngås.  

 

5.2 Sosiale relasjoner  
Å ha sosiale relasjoner er noe alle informantene har trukket frem, og syv av syv opplever å ha 

gode relasjoner til familiemedlemmer, venner og eventuelle kjærester. Både Næss et al. 

(2011) og WHO (World Health Organization, 2018b) har omtalt dette i sine definisjoner av 

livskvalitet. Det å ha noen å være glad i og å være glad i noen, er vesentlig for å ha et godt 

liv. Næss (2001) trekker også inn dette som en viktig variabel for å måle livskvalitet.  

I intervjuene snakket vi ikke spesifikt om selve relasjonene som informantene hadde til 

andre, men heller hvordan de opplevde dette med tanke på løpsk tale. Det kom frem at alle 

har noen å prate med om at de har løpsk tale, selv om ikke alle føler at de har behov for det. 

Hvor sosiale de er og hvor stort ønske om å være sosial de har, er noe variert.  

 

At den løpske talen påvirker det sosiale, stemmer ifølge Lars. Han synes det påvirker mye, da 

han opplever at venner og andre ikke orker å høre på han over lang tid. Han sier at det er en 

hemsko og at det er trist at det er sånn. Det er veldig forståelig, da jeg tenker at sosiale 

relasjoner er viktig for de aller fleste. Han sier også at han forstår hvorfor det er sånn, da han 

vet at han er vanskelig å forstå. Det kan antas at vennene og de andre i hans sosiale 

omgangskrets ikke mener noe vondt med det, men at de synes det er slitsomt å forholde seg 

til en person som er vanskelig å forstå. Det kan imidlertid virke som at han liker å være med 

på sosiale arrangementer til tross, og ser vi tilbake til det han sa i delkapittel 4.6, så er han er 

utadvendt person. Elisabeth er enig i at den løpske talen påvirker det sosiale livet i noen grad, 

da hun opplever at den løpske talen blir verre i samtale med flere mennesker av gangen. Hun 

liker imidlertid å være sosial med de hun kjenner godt, fordi de vet så godt at hun har det og 

hun er trygg på dem. Det påvirker dermed ikke hele hennes sosiale liv. Rita trekker også frem 

at det er vanskelig å være i samtale med flere av gangen, og da spesielt å få med seg alt som 

blir sagt. Det kan tenkes at det gjelder når flere snakker i munnen på hverandre og når det blir 

mange med ulike meninger å forholde seg til, som gjør at det blir vanskelig og slitsomt. Alt i 

alt opplever de at de sosiale relasjonene går bra med personer som er dem nærmest.  

 

Hverken Pia, Johanne, Linda eller Inger sier noe om at den løpske talen skaper store 

problemer. Det er nærliggende å anta at de opplever noen utfordringer her og der, basert på 
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tidligere uttalelser, men at i det store og det hele oppleves det fint. Dette kan eksempelvis ha 

vært et større problem da de var yngre, noe spesielt Inger trekker frem. Hun opplevde at en 

kombinasjon av løpsk tale og sjenanse førte til at hun ble delvis mutist, og oppklarte senere at 

dette ikke var tilfelle da hun var sammen med familie og venner som hun kjente godt.  

 

Noen av informantene har gått til logoped. Inntrykket jeg har fått fra disse informantene, er at 

logopedene har hjulpet og støttet dem i stor grad når det kommer til den løpske talen. Johanne 

nevnte blant annet at logopeden hennes fungerte som en sosial relasjon for henne, som hun 

knyttet sterke bånd med. Logopedene har også vært viktig for å hjelpe med det konkrete som 

går på forståelighet og hastighet, men også de ikke-verbale aspektene. For alle tre har 

logopeden vært en stort støtte i å akseptere den løpske talen, å få hjelp til å være åpen om 

den, om å lære seg mestringsstrategier, og om å takle hverdagen. Det slår meg at Lars, som 

sier at han har vansker i sosiale relasjoner, kunne hatt stort utbytte av å gå til logoped. Han 

sier at han har hatt noen timer, men jeg tenker at det kunne vært hensiktsmessig å fortsette. 

Både Johanne og Elisabeth sier blant annet at de ikke hadde klart seg uten logopeden, og at 

det har vært en stor støtte. Det har også opplevdes som trygt for dem å vite at logopeden er 

der hvis de trenger han/hun, og at de alltid har noen å kontakte dersom noe oppleves 

vanskelig.  

 

5.3 Selvbilde  
Ifølge Næss (2001) har man høyere selvfølelse og selvbilde dersom man blant annet føler 

mestring, at man aksepterer seg selv og at man lever opp til egne standarder. Inn under denne 

variabelen velger jeg å trekke inn det informantene delte om selvbilde, er du den du ønsker å 

være? åpenhet og aksept. Vi kommer også da inn på ulike mestringsstrategier som 

informantene bruker i hverdagen, som var et av mine forskningsspørsmål.  

 

Flere av informantene opplever at de har fått et bedre selvbilde opp gjennom årene, og at mye 

av det har med aksept, åpenhet og mestring å gjøre. Noen av dem trekker frem at selvbildet er 

bedre nå enn det var tidligere, og for mange er det stor forskjell fra tidlige ungdomsår 

spesielt. Det kan tenkes at også normal usikkerhet i ungdomsalder har spilt en rolle i dette 

lave selvbildet, men å ha en taleflytvanske i tillegg gjorde det vanskelig for noen av 

informantene. 
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Det er kjent at personer med løpsk tale ofte har et positivt inntrykk til talen sin, og at de ikke 

opplever noen problemer med sin egen tale. Det retter seg heller mot lytterne som ikke følger 

godt nok med (Van Zaalen & Reichel, 2015), og skyldes i stor grad lite bevissthet rundt sin 

egen vanske. Alle informantene var godt bevisst at de har en taleflytvanske, men det var noe 

variasjon i hvordan de opplevde talen sin.  Pia har en opplevelse av at hun er god på 

kommunikasjon og at hun ikke har fått spesifikke kommentarer rettet mot talen. Hun tror 

likevel at hvis det hadde kommet tilbakemeldinger av negativ art rettet mot talen, så ville hun 

blitt påvirket. Dette kan ses i lys med det Van Zaalen & Reichel (2015) sier om at en negativ 

kontakt mellom det taleren sier og lytterens respons, kan føre til et dårligere selvbilde. Rita 

forteller også at hun har slitt med selvbildet av den grunn at hun ikke har mestret det som de 

andre har mestret, og at hun ble mobbet. Hvordan hun så på seg selv og tolket andres 

reaksjoner på hennes væremåte, kan føre til et dårligere selvbilde, ifølge Rustøen (2001). Hun 

sier imidlertid at hun fikk støtte fra en kamerat som sa til henne at hun har et mye større 

potensial enn hva hun viser nå. Han sa også at hun helt sikkert hadde sett ned på seg selv på 

grunn av taleflytvanskene. Dette førte til at hun våget å ta steget ut i videreutdanning, og 

opplever nå å ha et bedre selvbilde, fordi hun mestrer mye mer enn tidligere. Rustøen (2001) 

påpeker da at omgivelsene rundt oss er veldig viktige når det gjelder hvordan vi oppfatter oss 

selv, og respons fra andre er viktig. Spesielt fra de som står oss nærmest, venner og familie 

(Rustøen, 2001).   

 

Lars forteller oss at han ofte opplever at personer han er sammen med ikke orker å høre på 

han over lang tid, fordi det er for slitsomt. Dette er han selv bevisst på og har stor forståelse 

for, men det er klart at det påvirker han likevel, sosialt. Dette kan ses i lys av Van Zaalen & 

Reichel (2015) sin oppfatning om at personer med løpsk tale ofte kan si at ingen ønsker å 

høre på dem, som ofte fører til et lavere selvbilde. Lars føler imidlertid ikke at det påvirket  

selvbildet i stor grad likevel, da han trekker frem at blant annet et godt miljø på jobben, der 

han har funnet sin måte å prate på, gjør at han har det bra med seg selv. Samtidig sier han ved 

en senere anledning at selvfølelsen er påvirket av å ikke klare å presentere det han har lyst til 

i mange sammenhenger.  

 

Både Inger, Johanne og Elisabeth har også har strevd med selvbildet, men det har kommet 

seg. Hvordan selvbildet har endret seg til det bedre for informantene, er interessant å se på. 

Dette fører oss videre til åpenhet og aksept. 
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Johanne er den som har fortalt mest om tankene sine rundt aksept, og hun fremhever at hun 

har vært på ulike stadier i livet. I starten var hun i et fornektelsesstadium hvor hun ikke kunne 

forstå hvorfor dette var et problem. Fornektelse er en faktor man finner under 

følelsesfokuserte mestringsstrategier (Næss et al., 2011). Det kan tenkes at Johanne prøvde å 

skyve vekk tanken om at det kunne være en taleflytvanske, ved å gå i en forsvarsposisjon. 

Etter hvert som hun ble eldre skjønte hun at dette er noe hun kommer til å ha resten av livet, 

og i stedet for å fornekte det, så måtte hun heller akseptere det. Hun bestemte seg tidlig for at 

den løpske talen ikke skulle hindre henne i livet. Hun gikk trolig inn i en problemfokusert 

mestringsstrategi, hvor hun til tross for taleflytvansker utdannet seg innenfor pedagogikk, og 

kan nå bruke noen minutter på å fortelle om vansken til de hun omgås med, både på jobben 

og i andre sosiale sammenhenger. Dette får meg til å tenke tilbake på Marie Mannes, som jeg 

nevnte innledningsvis, og jeg synes det er fint å se at selv om man har en taleflytvanske, så er 

det nødvendigvis ikke alltid en hindring. Det kan heller være en utløsende faktor for å få til 

mer i livet, som også Johanne nevner. Hun sier blant annet at hun vokste på det, har fått et 

annet perspektiv på andre mennesker og livet generelt, og som nevnt; det skal ikke hindre 

henne.  

 

Å ha en taleflytvanske kan være belastende for mange, og det er nærliggende å tro at aksept 

er viktig for å kunne leve godt med en vanske. Næss et al. (2011) trekker frem at det ofte er 

nødvendig å bearbeide negative emosjoner som ofte kan følge med å ha en vanske. De 

trekker frem emosjonell omstilling, aksept og redefinering som viktige aspekter. Johanne og 

Elisabeth fikk god hjelp av logoped når de skulle jobbe med aksept, og har i ettertid sett hvor 

viktig det er å jobbe med akkurat dette. Flere av informantene har også nevnt aksept og en 

redefinering av seg selv. Rita nevnte blant annet at hun nå forsto mye bedre hvorfor ting var 

som de var, og at det var lettere å forklare for andre hva vansken gikk ut på, når hun selv 

hadde akseptert det. Lars trakk også frem det med å få mer informasjon om vansken og 

dermed kunne bedre forstå.  

 

Både Linda, Inger og Johanne påpekte at det ikke er noe å få gjort noe med, man må bare 

godta at sånn er det. Det kan tyde på at informantene bruker både følelsesfokuserte og 

problemfokuserte mestringsstrategier ved å etterhvert forstå og godta, ved å holde et heller 

positivt syn på livet og på vansken, i stedet for det negative, ved å komme seg i jobb og ved å 

være sosial. Linda nevnte imidlertid at hun trodde at livet kunne vært annerledes om hun ikke 

hadde hatt løpsk tale, nettopp fordi hun gjerne da hadde turt og fått til mer enn hun har til nå.  
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Det fører oss inn på om informantene opplever å være den personen de ønsker å være. Sirgy 

(2001) mener at alle mennesker har en formening og et ønske om hvordan de vil være og hva 

de vil bli. Dette samsvarer også med idealselvet som Roy (1984, referert i Rustøen, 2001) 

henviser til. Vi sammenligner oss med andre og med hva vi egentlig kunne ønske oss å være, 

noe som kan resultere i mistrivsel (Rustøen, 2001) og trolig lavere livskvalitet.  

 

Flere av informantene påpekte at de har oppnådd mye i livet og er fornøyd med den de er. 

Det ble til eksempel trukket frem mestring, utdanning, drømmer og fast jobb. Det kom 

imidlertid frem noen perspektiver på at livet kunne vært annerledes og bedre. Lars sier blant 

annet at han ikke vet om det er forskjell, fordi han har levd det livet han har med løpsk tale, 

og har innforstått seg med at sånn er det. Elisabeth opplever at det tidligere var forskjell på 

den hun var og den hun kunne ønske å være, men at dette har blitt bedre etter at hun 

aksepterte taleflytvansken. Linda sier blant annet at hun tror hun hadde vært mer selvsikker 

og dermed kunne fått til mer i livet. Selv om hun ikke sier spesifikt at det er forskjell mellom 

selvet og idealselvet, er det nærliggende å anta at det er det hun mener.  

 

Dette samsvarer med det Næss et al. (2011) refererer til som gapteori. Det kan synes som at 

noen av informantene opplever et gap mellom den de er og den de ønsker å være. Det er kjent 

at mennesker sammenligner seg med andre, og mange higer gjerne etter mer enn man selv 

har, det kan være seg både materialistiske ting, men også egenskaper ved mennesket. 

Personer med løpsk tale ønsker gjerne en hverdag uten taleflytvansker, som flere av 

informantene har snakket litt om, blant annet Linda, som nevnte at hun tror hun hadde vært 

mer selvsikker og fått til mer i livet. Motsetningen til dette er Johanne, som sier at den løpske 

talen har gjort henne rikere som person, og at hun ikke ønsker å være den foruten. Det slår 

meg likevel at hun gjerne ikke ønsker å ha selve taleflytvanskene i hverdagen, men at hun 

setter pris på at det å ha en slik vanske har vært med å forme henne til en bedre person, som 

forstår bedre hvordan andre mennesker har det og at man ikke skal dømme andre.  

 

5.4 Grunnstemning  
Det er noe uenighet blant teoretikere når det kommer til hvorvidt man kan ha god livskvalitet 

og en grunnstemning av glede til tross for at man opplever frustrasjon, bekymring, frykt og 

nedstemthet. Dette vises også igjen i datamaterialet, da flere av informantene kjenner på en 
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frustrasjon og en tristhet ved å ha løpsk tale, men samtidig opplever å ha god livskvalitet. 

Dette speiler seg nok i at følelsene ikke er til stede absolutt hele tiden, men kommer oftest 

frem når det er noe spesielt som ikke går helt etter planen. Det være seg for eksempel en 

samtale som preges av mye uforståelighet eller en dårlig dag når det gjelder kommunikasjon.  

 

Det er som hos de aller fleste, mange følelser i sving hos en person med løpsk tale. I forrige 

kapittel ble det presentert følelser som frustrasjon, skam, at det er flaut, at det er kjipt og trist, 

men også at det kan være morsomt noen ganger. Det har kommet frem at følelsene ikke 

nødvendigvis er til stede konstant, men at de dukker opp i enkelte situasjoner, eller er 

gjenspeilet i gode og dårlige dager. Van Zaalen & Reichel (2015) hevder at personer med 

løpsk tale har et vidt kontinuum av følelser. Det er alt fra nektelse til ustanselig bekymring, 

både når det gjelder egen tale, men også når det gjelder å henge med på hva andre sier.  

 

Elisabeth nevner at hun synes det er vanskelig og frustrerende å selv føle at hun snakker 

tydelig, mens tilbakemeldinger fra andre tyder på at hun ikke snakker tydelig. Når hun sier at 

andre kan si til henne at «det er så mye bråk her», «jeg hører så dårlig», så får jeg et inntrykk 

av at hun ikke liker at folk sier sånt, da er det bedre at de ber henne repetere flere ganger. At 

hun liker det bedre kan skyldes at hun nå har akseptert at hun har en vanske og at hun har 

innsett at det ikke er noe å tenke på, det skal ikke påvirke henne. Basert på det hun sier i 

underkapittel 4.3. om åpenhet, kan det tenkes at hun tidligere ville tatt seg mer nær av 

kommentarer som rettet seg spesifikt mot talen hennes. Det tok tid og det var en lang vei å 

gå, men nå høres det ut som at hun er der at hun føler seg trygg på talen sin, og dermed ikke 

lar det påvirke i like stor grad lenger. Det kan være nærliggende å anta at aksept og åpenhet 

var former for følelsesfokuserte mestringsstrategier hun tok i bruk etterhvert.  

 

Lars sier med latterfull tone flere ganger at det ikke bare er elendighet, men at det også er 

morsomt. Han trekker frem spesielle øyeblikk fra jobben hvor de ler av de kommunikative 

utfordringene som oppstår. Han trekker også inn familien når han sier at de har mye moro. 

Selv om det kan virke som at han har valgt å se positivt på livet og har akseptert at vansken er 

der, så opplever han også sorg og tristhet. Med en alvorlig tone sier han at han ikke får lov til 

å delta på diskusjoner, og det kan nesten da synes som at han mener at han er utestengt. Han 

mener kanskje at de kommunikative kravene til diskusjon ikke passer overens med hans 

talemønster. Jeg velger å trekke linjer tilbake til det han fortalte om sosiale relasjoner, hvor 
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hans omgangskrets ikke orket å høre på han over lang tid, som jeg også anser som en grunn 

til at han ikke føler at han får lov å delta i diskusjoner.  

 

Johanne kjenner på både frustrasjon og at det er flaut. Hun har akseptert at hun har vansken, 

men kjenner likevel innerst inne på at det er flaut og vanskelig. Dette kjente hun nok enda 

sterkere på da hun var yngre. Hun sier blant annet at «hvorfor må jeg gå til logoped, jeg 

trenger jo ikke noe hjelp liksom». Da var hun i tenårene og moren hadde akkurat oppsøkt 

logoped for henne. De fleste tenåringer kjenner nok på at det er flaut å være «annerledes», å 

måtte få hjelp med noe som «ingen andre» trenger hjelp til. Kanskje var det mange andre som 

også gikk til logoped, men som hun ikke var klar over eller tenkte over. Fokuset hennes lå 

nok kun på seg selv og at hun synes det var flaut å måtte oppsøke hjelp. Samtidig ser hun nå i 

ettertid at det ikke var dumt å gå til logoped, hun fikk mye hjelp, og nå kan hun fortsatt synes 

det er flaut, men anerkjenne det og akseptere det. Her ser vi tydelige trekk til 

mestringsstrategier, både følelses- og problemfokuserte.  

 

Følelsen av å bli flau førte til at Inger opplevde skam. Hun skammet seg over å ikke bli 

forstått. I sosiale relasjoner nevnte jeg tidligere at hun kunne trekke seg unna fordi hun ikke 

ble forstått når hun pratet, men ikke når det gjaldt venner. Når hun da sier «litt sånn skam 

fordi jeg ikke ble forstått og..», så mener hun nok ikke med venner eller familie, men trolig 

med andre hun ikke kjente så godt, og når hun skulle prestere. Dette begrunnes med at hun sa 

«jeg ble bevisst, at jeg ble litt flau. Som sagt skam. Da holdt jeg litt igjen, særlig hvis det var 

forbundet med prestasjon». Hun har imidlertid jobbet med seg selv, tatt tak i en 

følelsesfokusert mestringsstrategi og tenkt at det ikke er noe å skamme seg over. Skammen 

hjelper henne ikke på noen måte, så det er ingen grunn til å skamme seg.  

 

Selv om følelser av negativ art dukker opp hos informantene opplever de fleste av dem 

likevel en glede ved livet. Dette bringer meg videre til livsglede og hvordan dette utarter seg 

hos informantene.  

Informantene opplever både å ha livsglede, men også manglende livsglede. Lars mener at han 

ikke har noe dårlig selvbilde grunnet den løpske talen, men han synes likevel at den løpske 

talen har påvirket hans livsglede. Han mener at han kunne ha fått til mye mer i livet om han 

ikke hadde hatt løpsk tale, ting som hadde gitt han mer glede i hverdagen. Han trekker frem 

blant annet å kunne bidra mer for andre, men som han synes er og har vært vanskelig. Næss 

et al. (2011) foreslår at for å få frem positive følelser, så bør man tilpasse levemåten etter 
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hvordan evolusjonen har lagt til rette for at vi skal leve. Det kan virke som at Lars prøver på 

dette, da han sier at han har innsett at livet er slik, han får ikke med seg alt, og han sier også 

at han kompenserer for talen på andre måter. Han forteller også at han liker å gjøre praktiske 

ting, ordne ut for andre og bidra på den måten. Han må kjenne selv på hva som skal til for å 

styrke livsgleden, og når og dersom han finner ut av dette, så kan han ifølge Næss et al. 

(2011) bruke dette til å trene opp de positive modulene, slik at livsgleden blir større.  

Rita og Linda opplever også at den løpske talen påvirker livsgleden, spesielt på dårlige dager. 

Her trekker Rita frem SpeechEasy som et godt hjelpemiddel, da hun ofte kan bli trøtt og 

sliten uten å bruke den, som igjen fører til redusert livsglede for henne. Dette hender 

imidlertid ikke så ofte. Hun har funnet et godt hjelpemiddel for å forsøke å tilpasse levemåten 

etter hvordan den løpske talen påvirker. I motsetning til Lars, Rita og Linda opplever de fire 

andre ikke at den løpske talen påvirker deres livsglede, selv om Pia har en tanke om at det 

kunne ha gjort det dersom hun hadde slitt mer med kommunikasjonen.  

 

Som en oppsummering på funnene gjort i analysen tar jeg for meg det informantene sa 

spesifikt om livskvalitet, og forsøker å se koblinger mellom dette, det de tidligere har sagt og 

teorien.  

I definisjonen sin trekker Næss et al. (2011) frem at man har høyere livskvalitet dersom de 

kognitive og affektive opplevelsene er positive. Informantene har trukket frem kognitive og 

affektive opplevelser av både negativ og positiv art, men alt i alt opplever de fleste at de har 

god livskvalitet til tross. Elisabeth har kjent på frustrasjon og selvbildet hennes har tidligere 

vært preget av den løpske talen. Hun påpeker også at hun da hadde lavere livskvalitet. 

Etterhvert som hun aksepterte det, åpnet seg opp om den løpske talen og sprengte grenser 

fikk hun også bedre livskvalitet. Dette kan dermed ses i relasjon med det Næss et al. (2011) 

trekker frem i definisjonen. Hun ble tvunget til å sprenge grenser, til å tørre å se på de 

negative følelsene og bearbeide dem, og tok derfor trolig aktivt i bruk følelses- og 

problemfokuserte mestringsstrategier. Ved å legge vekk de negative følelsene og heller velge 

å se positivt, steg livskvaliteten. Det er derfor grunn til å tro at det ligger noe i det som 

definisjonen trekker frem. Det samme kan man se hos Pia. Hun sier at hun ikke har tenkt så 

mye på at det påvirker livskvaliteten, men hun har heller ikke kjent noe særlig på at den 

løpske talen har vært vanskelig, utenom at det er kjipt innimellom. At hun sier at hun tror 

livsgleden og selvbildet hadde vært påvirket dersom hun hadde hatt større problemer med den 

løpske talen, underbygger også det definisjonen til Næss et al. (2011) trekker frem. For Linda 

samsvarer det ikke helt. Hun har fortalt oss at hun har mange tanker rundt den løpske talen og 
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at den påvirker henne i hverdagen, men likevel mener hun at hun har god livskvalitet. Til 

tross for at Linda ikke alltid kjenner på velvære og at hun er bekymret og har negative 

følelser rundt den løpske talen, har hun god livskvalitet. Hun nevner familie, jobb og venner 

som faktorer til at livskvaliteten har steget, og dette sier noe om at den løpske talen kun er én 

faktor, hvor andre faktorer kan trekke livskvaliteten opp. Elisabeth fortalte også om familie, 

jobb og venner som viktige faktorer for livskvaliteten. Det kan dermed tenkes at noen av 

informantene vurderte familie, venner, jobb o.l. som viktigere for livskvaliteten, enn selve 

den løpske talen.  

 

Dette kommer Inger inn på når hun sier at det er vanskelig å skille den løpske talen fra resten 

av selvet. Hun var heller ikke den som hadde store vansker med kommunikasjon, og det kan 

tenkes at for andre ville det vært lettere å skille det fra selvet, enn hva hun opplever. Etter å 

ha tenkt seg litt om og prøvd å se løpsk tale isolert, sier hun at hun har god livskvalitet og at 

den løpske talen ikke påvirker henne så mye i det store og det hele. I ungdomstiden var det 

imidlertid vanskeligere for henne, da kombinasjonen sjenanse og løpsk tale føltes vanskelig. 

Dette førte til lavere livskvalitet på den tiden. Med en lett, men noe alvorlig tone sier hun 

«Når jeg endelig sier noe, så forstår ingen meg» og referer tilbake til ungdomstiden.  

Rita klarer bedre å skille det fra resten av selvet, da hun sier at hun har bra livskvalitet, men 

at den har vært dårlig før. Hun tenker at forståelse for hvorfor ting er som de er, har bedret 

hennes livskvalitet betraktelig. Man kan anta at hun etterhvert forsto hvilke forutsetninger 

hun har, lagde seg sine standarder ut i fra dette, og dermed minket det gapet, som Roy (1984, 

referert i Rustøen, 2001) og Michalos (1985, referert i Næss et al., 2011) snakket om, mellom 

hvem hun var og hvem hun egentlig kunne tenke seg å være. Hun kjenner på at det er flaut 

innimellom, at det påvirker det sosiale livet i noen grad og at hun innimellom har lavere 

livsglede, men mener likevel at hun har god livskvalitet. Dette er nå vel og merke, det var 

verre før. Men da var også de negative tankene større.  

 

Lars mener at han har god livskvalitet, til tross for at han føler sorg og tristhet over hvordan 

den løpske talen påvirker hans hverdag og hans livsglede. Dette vitner også om at det ikke 

bare er kommunikasjon som er viktig for en persons livskvalitet, selv om det tenkes at det 

spiller en stor rolle. Han sier jo at han får til å kommunisere godt på jobb og i hjemmet 

fungerer det også bra. Dette mener også Johanne, som sier at en trygghet og en hjelp i 

dårligere perioder er logopeden og det å vite at det er mulig å få snakke med henne. I 

samtalen med oss kommer det frem at hun opplever dårligere livskvalitet når hun stresser på 
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jobben, og ser heller ikke kommunikasjon spesielt opp mot livskvalitet. Tidligere i samtalen 

fortalte hun oss om at når hun måtte prestere på jobb kunne hun bli nervøs, og spesielt 

dersom den løpske talen slo inn for fullt. Stressende tider på jobb forbindes gjerne med 

prestasjon, og man kan derfor se noen koblinger mellom stress som utløsende faktor for 

dårligere livskvalitet, og den løpske talen i bunn.  
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6 Oppsummering og veien videre  
 

Syv informanter ble i denne studien intervjuet, med den hensikt å fange opp subjektive 

opplevelser omkring løpsk tale og livskvalitet. Med utgangspunkt i følelser og 

mestringsstrategier søkte jeg å belyse problemstillingen min, som er: «Hvilke opplevelser 

knyttet til livskvalitet beskriver voksne med løpsk tale?».  

 

Det som først og fremst er et gjennomgående funn er at informantene har god livskvalitet. 

Det viser seg at mange av dem opplever en høyere livskvalitet nå enn tidligere, og at åpenhet 

og aksept er en stor årsak til dette. Flere av dem påpeker at familie, jobb og venner spiller en 

stor rolle for livskvaliteten, noe som kan indikere at den løpske talen ikke er den viktigste 

faktoren for livskvalitet. Det kommer imidlertid frem at de opplever vansker og utfordringer 

på ulike områder, men som de ikke opplever som veldig truende mot livskvaliteten. De har 

opplevd at dette har vært annerledes i yngre alder, før aksept og åpenhet ble en stor del av 

informantenes liv.  

 

Det kommer frem at alle informantene deltar på aktiviteter på fritiden, hvor mange av dem 

primært er av ikke-verbal karakter. Det viser imidlertid at informantene engasjerer seg og 

deltar på sosiale aktiviteter, til tross for at kommunikasjonsvansker kan oppstå. At de kan ha 

vansker med kommunikasjon påvirker selvsagt noe, og noen av informantene opplever at 

vansken påvirker selvbildet og livsgleden. Det viser seg likevel at disse informantene 

opplever å ha god livskvalitet. Flere av informantene har kjent på frustrasjon, flauhet, tristhet 

og skam, men påpeker at de har lært seg å leve med vansken. De har lært å godta at det er noe 

som kommer til å vedvare, og at det derfor er lettere å akseptere det og å være åpen om det. 

Dette er mestringsstrategier som de fleste har tatt i bruk for å få det bedre med seg selv. Noen 

av dem opplever et gap mellom hvem de er og hvem de egentlig kunne tenke seg å være. 

Dette er ofte grunnet at de gjerne har en tanke om å kunne få utrettet mer i livet om de hadde 

vært foruten den løpske talen. En informant hevder imidlertid at taleflytvansken har vært med 

å forme henne som person, og at hun dermed ikke ville vært den foruten.  

 

I tillegg til åpenhet og aksept har noen av informantene trukket frem det å få en forståelse for 

hvorfor de kan ha vansker med kommunikasjon, som en årsak til å få bedre livskvalitet. Det 

har for mange vært vanskelig å slite med kommunikasjon uten å egentlig forstå hvorfor. 
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Logopeden har for de fleste vært en god støtte, enten ved å hjelpe å forstå, til å oppmuntre til 

aksept og åpenhet, i tillegg til å gi konkrete strategier for å få en mer tydelig tale.   

 

Informantene har tatt i bruk både problemfokuserte og følelsesfokuserte mestringsstrategier 

ved å ta tak i problemet, oppsøke logoped, få svar, lære seg å akseptere det og å være åpen 

om det. Dette vil for de aller fleste være utgjørende for å få det bedre med seg selv og 

tilsvarende øke livskvaliteten.  

 

6.1 Veien videre 
Informantene har i denne studien fremhevet at livskvaliteten deres er god, og at dette i stor 

grad skyldes aksept og åpenhet, i tillegg til andre faktorer som familie, venner og jobb. Det er 

generelt lite forskning på løpsk tale, og ingen forskning sier noe om hvordan den løpske talen 

kan påvirke livskvaliteten. Det kunne vært interessant for videre forskning å få flere 

informanter til å meddele sine erfaringer, muligens med kvantitativ forskning. Det er 

forståelse for at dette kan være utfordrende med tanke på at populasjonen er liten. Hadde 

dette vært gjennomførbart kunne det tenkes å gi større mulighet for generalisering. Det hadde 

også vært interessant og viktig å undersøke hvordan ungdommer opplever livskvaliteten sin 

med tanke på den løpske talen.  

 

Min studie vil bidra til økt kunnskap på feltet, og forhåpentligvis føre til at flere ønsker å 

undersøke dette videre. Jeg ønsker også at min studie vil være til interesse for personer som 

har løpsk tale, som søker å få andres perspektiver på hvordan deres livskvalitet er.  
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Vedlegg 1:  
INTERVJUGUIDE 

 
Generell del  

Før intervjuet starter ønsker vi å skape en kontakt mellom oss og informanten, og vil derfor 

fortelle litt om oss selv og våre prosjekt, samt be informanten fortelle litt om seg (alder, 

fritidsaktiviteter, utdanning/yrke). Videre ser vi det som viktig å minne om det viktigste rundt 

konfidensialitet og at hun/han fortsatt har mulighet til å trekke seg eller la være å svare på 

spørsmål.  

Ø Kan du beskrive deg selv som barn med noen få ord? 

Ø Kan du fortelle om da du ble bevisst den løpske talen selv? Hvordan har den utviklet 

seg? 

Ø Hvordan vil du beskrive din løpske tale nå i voksen alder? 

 

Skolegang 

Utdanningsforløpet med løpsk tale 

Ø Kan du fortelle litt om din skolegang generelt? 

o Hvordan var skolen? Var klassene små eller store?  

Ø Kan du beskrive hvordan du opplevde skoleårene med løpsk tale? 

- Hvordan opplevde du skoleårene fra barneskole til eventuelt høyere utdanning? 

Ø Var det noen av lærerne dine som hadde hørt om løpsk tale? 

- Når fikk de eventuelt vite om din løpske tale?  

- Opplevde du noe annerledes da de fikk vite om din løpske tale? 

- Hvordan opplevde du elevsamtalene dine? 

- Andre opplevelser eller kommentarer fra læreren? 

Ø Fikk du hjelp og støtte opp gjennom skoleårene med din løpske tale? 

- Hvem fikk du eventuelt hjelp og støtte fra? 

- Kan du beskrive betydningen av den? 

- Ble det iverksatt tilrettelegging på skolen? Eventuelt hva? Opplevde du utbytte av 

tilretteleggingen? 

Ø Føler du at den løpske talen har påvirket deg underveis i skolegangen? Eventuelt på 

hvilken måte? 

 



	86	

Kommunikasjon og selvfølelse 

Ø Har den løpske talen påvirket kommunikasjon med andre? Eventuelt på hvilken måte 

og når? 

- Hvordan opplevde du det i timen, friminuttene, gruppearbeid eller andre 

arrangement i regi av skolen som skoleball, juletrefester og andre sosiale 

aktiviteter? 

Ø Hvordan opplevde du deg selv i sosiale sammenhenger på skolen? 

- Var det noe som var vanskelig?  

- Var det noen situasjoner du prøvde å unngå? Eventuelt hva og på hvilken måte? 

- Har du opplevd støtte fra venner på skolen og i fritiden? Utdyp gjerne.  

Ø Hvordan opplevde du å snakke høyt i klassen? 

- Husker du noen konkrete situasjoner fra dette?  

- Hvordan opplevde du å ha muntlig fremlegg foran klassen  

o Kan du beskrive følelsene du hadde både før, under og etter framlegget? 

- Turte du å rekke opp hånden i klasserommet? 

- Kan du fortelle om hvordan det var å snakke høyt i klassen? (psykisk/fysisk) 

Ø Påvirket den løpske talen selvfølelsen din? Eventuelt på hvilken måte? 

- Opplevde du noen kroppslige reaksjoner som å være sint, frustrert, trist, engstelig, 

flau, føle deg krenket eller ha andre følelser rundt den løpske talen som påvirket 

selvfølelsen din? 

 

Mestringsfølelse 

Ø Hva opplevde du gav mestringsfølelse i skolen? 

o Både faglig og sosialt? 

Ø Hvordan innvirket din løpske tale mestringsfølelsen i skolen? 

Ø Kan du fortelle hvordan du opplevde du de ulike fagene?  

- For eksempel norsk, matte, kunst og håndverk?  

- Var det enkelte fag du mestret bedre enn andre? 

- Var det noen fag du ikke mestret? Utdyp.  

Ø Opplevde du at den løpske talen påvirket karakterene dine?  

- Eventuelt på hvilken måte? 

- Syns du den muntlige karakteren du fikk var rettferdig med tanke på din 

kunnskap? 
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Høyere utdanning 

Ø Kan du fortelle hvordan du opplevde videregående og ev. høyere utdanning? 

- Møte med nye venner, lærere, pensum? 

- Hvordan opplevde du eventuelt praksis? 

Ø Har din løpske tale innvirket til valg av videregående og ev. høyere utdanning? 

-  Hvilke tanker hadde du rundt dette? 

- Var det noe du valgte bort? 

Ø Var det noe som endret seg da du begynte på videregående og ev. høyere utdanning? 

- Var det noe som var vanskeligere tidligere som kan oppleves enklere nå? Eller 

motsatt?  

Ø Hvor åpen har du vært om din løpske tale? 

- Hvilken betydning tror du din eventuelle åpenhet kan ha hatt? 

 

Livskvalitet 

Her presenterer jeg definisjonen på livskvalitet først.  
 

Ø Hvordan vil du beskrive deg selv som person? 

- Har løpsk tale påvirket hvem du er?  

- Er det forskjell på den du er og den du vil være? (har dette noe med løpsk tale å 

gjøre?) 

Ø Opplever du utfordringer med å leve med løpsk tale?  

- Nye bekjentskap, engstelse for å snakke i enkelte sammenhenger (evt. hvilke), får 

du sagt det du ønsker i alle situasjoner, o.l. Utdyp.  

Ø Kan du fortelle om situasjoner i hverdagen der den løpske talen påvirker deg?  

- Utdyp på hvilken måte, unngår du spesielle situasjoner pga. løpsk tale, evt. 

hvilke?  

Ø Påvirker den løpske talen din livsglede? 

Ø Du nevnte fritidsaktiviteter tidligere. Har valg av denne/disse fritidsaktiviteten/e noe å 

gjøre med løpsk tale?  

- Som en måte å overvåke og øve?  

- Har du unngått noen fritidsaktiviteter pga. løpsk tale? 
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Ø Hvis du tenker på det sosiale, kan du fortelle litt hvordan du føler den løpske talen 

påvirker? (Eller ikke påvirker) 

Ø Hvordan opplever du ditt arbeidsliv i henhold til løpsk tale?  

Ø Kan du fortelle litt om hvordan selvbildet har utviklet seg gjennom livet? 

Ø Kan du fortelle litt om følelsene du får du når du tenker på at du har løpsk tale?  

- “som alle andre”, frustrert, flau, sint, redd, ensom, nedstemt, glad…  

- aksept?  

Ø Har du noen å snakke med om din løpske tale?  

- Hva gjør at du føler du kan snakke med vedkommende? (trygghet, kjenner til 

vansken, en fremmed) 

Ø Kan du beskrive hvordan du forholder deg til din løpske tale?  

- Er du åpen om din løpske tale eller gjør du noe for å skjule den?  

- Har dette endret seg fra tidlig barndom til voksen alder? Er du mer åpen/skjult nå 

enn før?  

Ø Har det vært perioder i livet der du føler du har hatt lavere/høyere livskvalitet? (som 

har med løpsk tale å gjøre). Utdyp.  

Ø Hvordan vil du si at din livskvalitet er nå? 

- Er det noe spesielt som gjør livet ditt bra?   

- Er det noe spesielt som gjør livet ditt vanskelig?  

- Tilfredshet.  

Ø Hva tror du skyldes at du har lavere/høyere/lik livskvalitet nå i motsetning til før?  

Ø Kan du fortelle om tiltak som ev. har hjulpet deg til å styrke livskvaliteten?  

Ø Tror du at livet hadde sett annerledes ut om du ikke hadde hatt løpsk tale? Utdyp.  

 

Logopedisk behandling 

Ø Hvilken erfaring har du med logopedisk behandling? 

- Hvilke metoder har dere brukt? (DAF, overføring, temporegulering…)  

Ø Hva jobbet du/dere med i logopedisk behandling? 

- Mål og eventuell måloppnåelse. Utdyp.  

Ø Hvordan oppleves det å bli kjent med nye mennesker/være sosial etter behandling?  

Ø Føler du at det å gå/ha gått til logoped har spilt en rolle for din livskvalitet?  

- Og for mestring av skole, arbeidsliv, sosialt liv?  

Ø Hvis du tenker etter nå, var det noe du ønsket ble gjort annerledes i 

logopedbehandlingen?  
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Til slutt 

Vet du om noen andre i familien din med taleflytvansker? Om du ikke hadde hatt løpsk tale, 

ville du ha valgt noe annerledes? Er det noe annet du vil tilføye som du mener er viktig?  
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Vedlegg 2:  

 
Forespørsel om å være med i mastergradsprosjekter 

 
Bakgrunn og formål 
Vi er to masterstudenter ved Universitetet i Oslo som tar mastergrad i logopedi, og vi heter 
Solveig Klokk og Malin Celine Ødegård. Vi holder nå på med den avsluttende 
masteroppgaven. Temaet er løpsk tale og vi ønsker derfor din deltakelse i prosjektene våre. 
Formålet med den ene masteroppgaven er å undersøke løpsk tale og livskvalitet.   
Den andre masteroppgavens formål er å undersøke hvordan løpsk tale påvirker 
utdanningsløpet. For å finne ut av dette ønsker vi å intervjue personer med løpsk tale, helst 
noen som har gått til logoped i løpet av de siste tre årene.  
 
Hva innebærer deltakelse i studiene? 
Vi vil bruke intervju som datainnsamlingsmetode. Dette krever aktiv deltakelse fra deg, og vi 
ønsker å sette av 1 ½ time til intervjuet. Vi ser for oss at dette kan være en samtale oss i 
mellom der du kan dele dine personlige erfaringer med løpsk tale, og hvordan du opplever at 
det påvirker deg i hverdagen. Spørsmålene i intervjuet vil være delt inn i fire deler. Første 
delen vil være generell, og påfølgende deler vil ta for seg skolegang, logopedisk behandling 
og livskvalitet. Du vil kanskje oppleve at vi kommer inn på temaer som kan være vanskelig å 
snakke om og som kan føles personlige. Dine tanker og erfaringer vil likevel være viktige og 
kan gjøre at flere kan få kunnskap om løpsk tale. Intervjuet vil bli tatt opp med lydopptaker 
og senere skrevet ned.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Intervjuet (både lydopptaket og 
transkripsjonen) vil kun være tilgjengelig for oss studentene. Vi vil sørge for at ingen 
enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes, ved å lagre persondata og datamateriale separat.  
Dette vil også gjelde ved publikasjon av oppgavene.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2018. Når prosjektet er godkjent, vil alt av 
personopplysninger og datamateriale slettes og makuleres. Prosjektet er meldt til NSD.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studiene, og du har når som helst mulighet til å trekke deg uten noen 
nærmere begrunnelse, og det vil heller ikke få følger for deg på noen måte. Dersom du 
trekker deg, vil all innsamlet data om deg slettes umiddelbart. Du har også mulighet til å 
velge å ikke svare på enkelte av spørsmålene.  
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Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål om studiene, ta gjerne kontakt med oss eller våre 
veiledere.  
 
Malin Celine Ødegård:       Solveig Klokk:  
Mobil: 92659264       Mobil: 90988168 
Epost:malincod@student.uv.uio.no    Epost:solvekl@student.uv.uio.no 
 
Veileder: Ane Hestmann Melle    Veileder: Karoline Hoff 
Epost: ane.hestmann.melle@statped.no   Epost: karoline.hoff@statped.no 
 

Med vennlig hilsen Solveig Klokk og Malin Celine Ødegård 
 
Samtykke til deltakelse i studiene  
 
Jeg ønsker å delta som informant til masteroppgavene.  
 
Jeg er informert om følgende:  

• Intervjuet tar for seg personlige erfaringer og opplevelser med det å ha løpsk tale. 
• Intervjuet vil være en samtale mellom meg og to masterstudenter, og vil ta ca. 1 ½ 

time.  
• Intervjuet vil bli tatt opp med lydopptaker, og det er kun studentene (Solveig og 

Malin) som har tilgang til dette.  
• Jeg vil være anonym og informasjon som samles inn vil bli behandlet med 

konfidensialitet. Datamaterialet vil bli slettet når prosjektet er godkjent.  
• Det er frivillig deltakelse, og jeg kan til enhver tid velge å trekke meg uten å oppgi 

grunn.   
 
Jeg har mottatt informasjon om studiene og er villig til å delta. 
 

Kontaktinformasjon…………………………………………………………………………... 
 
Signatur:………………………………………… Sted og dato:............................................... 
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Vedlegg 3:  
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