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Selektiv Mutism 



”Han är bara lite blyg” 

Blyg ? 

• Flerspråkig? 

Språkförsenad ? 

Autistisk? 

Nyinflyttad? 

Barn är olika… 
Leker så bra.. 



Riskgrupper 

• Flerspråkighet 

• ”Blyghet” generellt 

• Språkförsening (orsak/verkan) 

• Ärftlighet 

• Om tysta perioder funnits men gått över 



Förekomst 
• Känt i mer än 100 år som fenomen 

(Kolvin&Fundudis 1981, Sluckin 2000) 

 

2-20 barn 10.000 barn (underskattning?) 

0,7 % (senare undersökningar) 

 

Vanligare bland flickor 

Vanligare bland flerspråkiga familjer 

 

 



Hur hjälpa (generellt) 

• Tidig intervention viktigt. 

• Identifiera barnets svårigheter. 

• Sök professionell hjälp BUP/Logoped 

• Få handledning och utbildning- viktigt 

• Anpassa miljön 

• Involvera flera yrkesgrupper (pedagog, 
matpersonal, vaktmästare, specialist) 

 



Logoped gör sedvanlig språkutredning 



Hur utreda ? 
Anamnes 
Intervju med förälder och förskola/skola 
 
Se barnet i grupp samt hemmiljö live och på film 
 
Bedöma i en till en situation. ( peka, ja och nej, följa 
uppmaning) 

 
Bedöma via förälder (film) vid behov 



Differentiera mellan autism-
selektiv mutism 



Autism Selektiv mutism 

Avvikande generellt  
 
Språklig försening 
 
Avvikande prosodi 
 
 
Egocentriskt språk 
 
Snäva intressen 
 
Avvikande ögonkontakt 
generellt 
 
Passiv eller överaktiv i samspel 

Avvikande selektivt 
 
Språklig försening 
 
Normal prosodi när barnet 
talar 
 
Normalt när barnet talar 
 
Avviker inte från andra barn 
 
Undviker ögonkontakt 
selektivt 
 
Passiv i samspel 



 
 

                   Förståelse. 

            Kommunikativt beteende 

                Ordförråd 

              Grammatik. 

           Uttal 

                Språktriangeln 



Direkt behandling 

• Om möjligt bör barnet och barnets familj ha 

• en behandlingskontakt med barnpsykolog. 

 

 

 



Logopedbehandling 

• Språkutredning 

• Kartläggning tillsammans med föräldrar och 
pedagoger 

• Samspelsträning 

• Initiativträning 

• Tålighetssövningar 

• Generaliseringsövningar 

• Risktagning 



Samspelsträning 

• Turtagning 

    Ögonkontakt 

• Ta ansvar i samspelet 

 



Initiativ 

• Ta ansvar 

• Styra 



Tålighet 

• Ta risker, synas och höras 

 

• Andra kan se, höra mig 

 

• Utöka trygghetssfären: personer-situationer-
platser 



Indirekt behandling 

• Noggrann kartläggning: 

• Hur, när, med vem kommunicerar barnet bäst? 

• Hur, när, med vem tar barnet initiativ? 

 



Indirekt behandling 

• Om möjligt, barnet aktivt i åtgärdsplanering? 

• Var ärlig. 

• Kommunikation= Positiv upplevelse. 

• Låg kravnivå- Långsam kravökning 

• Samverkan föräldrar, pedagoger, psykolog, 
logoped…. 



Förhållningssätt 

• Skapa kravlösa möten 
• Undvik frågor alt. Svara själv 
• Ge barnet utrymme att ta initiativ 
• Ge barnet utrymme att utöva makt 
• Låt barnet ta ansvar och bli viktig i gruppen 
• Var försiktig med ögonkontakt 
• Var sparsam med beröm för tal vid talsituation 

men ha en lyckobok för ”modiga” saker barnet 
gjort 

• Stärk barnets självförtroende generellt 



Konsekvenser av selektiv mutism 

• Hindrar inlärning 

• Hindrar språkutveckling 

• Hindrar social interaktion 

• Kan leda till misslyckanden i skolan, psykiatrisk 
problematik, utfrysning/mobbning, 
drogmissbruk.. 

• Obehandlat blir ca 30 % kroniskt 


