
Selektiv mutism
 ett helhetsperspektiv 

 
Välkommen till Svenska logopedförbundets digitala heldagskonferens om

selektiv mutism. 
 

Målgrupp 
Konferensen riktar sig till dig som kommer i kontakt med diagnosen selektiv

mutism i ditt yrke eller framtida yrkesliv, oavsett profession.  
 

Datum 
 3 maj 2021

 
Plats 

Konferensen hålls digitalt via Zoom 
Modellen är i form av flera timslånga föreläsningar där möjlighet finns att ställa
frågor direkt till föreläsarna. Logopeder, psykolog, anhörig till person med SM
och berättelse inifrån om hur det är att växa upp med SM, och att sedan bli fri

från svårigheten, står på programmet. 
 

https://www.srat.se/Logopederna/Kurser/selektiv-mutism/ 
 



 
Carina Engström är leg logoped och har lång erfarenhet av kliniskt arbete med SM.

Hon är läroboksförfattare inom området samt föreläser inom ämnet. Carina är
även kursledare på Uppsala universitet, handledare för logopedstudenter och

logopeder inom SM. Carina är initiativtagare till det nationella tvärprofessionella
SM- nätverket i Sverige 

 
Jan Ringler är leg psykolog och leg psykoterapeut. Har tillsammans med sin

terapeutkollega psykolog Helena Lenning arbetat sedan 1996 med barn med
selektiv mutism. Har på BUP och privat länge använt en metod som kallas

Barnorienterad familjeterapi (BOF). Jan har publicerat två forskningsrapporter om
selektiv mutism inom BUP Stockholm (2005 och 2016). 

Föreläsningen kommer att ta upp frågor kring diagnosen av selektiv mutism, även
relaterat till barn med invandrarbakgrund i familjen.

 
Johanna Syrén är en av initiativtagarna till projektet "Tala om tystnad" vars

målsättning är att öka medvetenheten om selektiv mutism. Tala om tystnad har
producerat informations- och metodmaterial till bland annat förskolor, skolor,
logopedmottagningar, BVC och BUP, lanserat en rikstäckande anhörigförening,
hållit i föreläsningar, skapat två hemsidor, arrangerat aktiviteter för familjer som

lever med SM, spelat in en podcast på temat och skrivit ett antal böcker om selektiv
mutism

 
Julia Labba är leg logoped som arbetar som skollogoped. I sitt jobb möter hon

elever med selektiv mutism och kommer dela med sig av arbetssätt, anpassningar
och metoder. 

 
Jonathan Kohlmeier, New York, USA. Har Bachelor of Sciences (kandidatexamen) i

företagsekonomi, inriktning ekonomi och teknik, Babson College. Han
diagnostiserades med selektiv mutism vid fem års ålder och brinner för att hjälpa
de otaliga individer och vårdgivare som står inför liknande utmaningar. Jonathan
ger en berättelse inifrån om hur det är att växa upp med SM, och att sedan bli fri

från svårigheten. Har skrivit Learning to Play the Game: My Journey Through
Silence..
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Föreläsare



Selektiv  mutism är  en oförmåga att  tala  i  v issa s ituationer trots  att
man vi l l ,  och där man talar  obehindrat  i  andra s ituationer.  Det  är

en ångestgrundad kommunikationsstörning.  
Selektiv  mutism drabbar 1  av 100 barn.  

 
En l ig t  forskn ing  förekommer d iagnosen något  of tare  hos  f l i ckor  och är

även mer  van l ig t  förekommande hos  f lerspråk iga  barn .  Tystnaden sk i l jer
s ig  f rån barn t i l l  barn .  Of tast  pratar  barnet  hemma med fami l jen  men

tystnar  utanför  hemmet ,  på  försko lan/sko lan e l ler  när  någon kommer på
besök .  Det  är  lä t t  a t t  to lka  barnet  som trots ig t  när  hen exempelv is  inte
säger  he j  e l ler  tack ,  men det  är  v ik t ig t  a t t  förstå  at t  tys tnaden beror  på

ångest  och inte  är  et t  tecken på env ishet .  Ib land leder  d iagnosen t i l l
in lärn ingssvår igheter  i  sko lan .  Barn med se lekt iv  mut ism har  genere l l t

svår igheter  at t  nå  upp t i l l  målen kr ing  verba l  kommunikat ion .  
 

Se lekt iv  mut ism kan förekomma t i l l sammans med språk l iga  svår igheter
och/e l ler  neuropsyk iatr iska  svår igheter ,  men behöver  inte  göra  det .
Se lekt iv  mut ism yt t rar  s ig  kommunikat ionsspec i f i k t ,  och det  behövs

spec i f i k  kunskap om svår igheten för  at t  kunna h jä lpa  personer  med SM.  Ju
t id igare  behandl ing  sät ts  in ,  desto  godare e f fekt  uppnås van l igen.  Det

f inns  även ungdomar och vuxna som lever  med SM.  
 

Logopedförbundet  har  få t t  f ler ta let  e f ter f rågn ingar  gä l lande for tb i ldn ing
avseende se lekt iv  mut ism och har  nu möj l ighet  at t  s tä l la  om t i l l  en  d ig i ta l

konferens .  
Under  konferensen kommer de o l ika  före läsarna prata  om se lekt iv  mut ism

ut i f rån o l ika  perspekt iv ,  a l l t  f rån egen uppleve lse  av  se lekt iv  mut ism,
förä ldraro l l  t i l l  u t redning och behandl ing  samt arbetssät t  i  sko lan .   
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