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Några enkla råd kring hur man kan stötta barn som inte 
pratar på förskolan/skolan:

Bygg på barnets styrkor och förmågor

Barn blir oftast säkrare och mindre ängsliga (vilket gynnar talet) när 
de får fortsätta utforska områden på skola/förskola som de har 
intresse för och känner sig bekväma med. Det är viktigt att det tysta 
barnet får visa sina förmågor. 



Aktiviteter i mindre grupper

Många barn känner sig mer trygga i ett mindre sammanhang 
och har lättare att kommunicera verbalt när de befinner sig i en 
liten grupp



Pedagogen som en sportkommentator

Beskriv steg för steg vad barnet gör. 
“Du ritar en rosa blomma”, “jag ser att du läser Knacka på”  
Detta visar barnet att man har ett intresse för barnet och vad 
det gör. Detta kan vara en teknik för pedagogerna att använda 
för att synliggöra barnet på förskolan.



Använd rikligt med alternativ och kompletterande 
kommunikation

Använd rikligt med alternativ och kompletterande 
kommunikation

Nicka, peka  använd all icke-verbal kommunikation som barnet 
klarar att använda

Lättare om man arbetar med detta även på gruppnivå 

gruppen kan tex utvärdera aktiviteter med tummen upp 

(eller ner, eller neutral )



Omformulera frågor
För barn som kommit i gång att prata lite grann kan man stället för att 
ställa ja/nej frågor som ofta besvaras med en huvudskakning eller en 
nickning pröva att använda en annan typ av frågor för att uppmuntra 
muntliga svar. “Jag undrar om du  skulle vilja ha ett grönt papper eller 
ett blått papper? “ “Jag undrar om du vill skriva på Ipaden eller för 
hand?”

Upprepa det barnet har sagt
Upprepa eller omformulera det barnet säger/viskar. Detta stöttar barnet att 
det har gjort sig hört och förstått. För de barnen som viskar, repetera vad 
barnet sagt högt för gruppen vilket stöttar deltagandet vid gruppaktiviteter.

Fritt översatt från “A Teachers guide to Selective mutism”
://childmind.org/guide/teachers-guide-to-selective-mutism/#block_1e2c1cc1-f579-4b07-abb3-af9bfbba8f3https9

 



Framgångsfaktorer förskola- “exempel vi mött”
● Täta samtal med vårdnadshavare 
●
● Kontaktbok där vårdnadshavaren skrev (lära känna barnet bättre)
● Spela in barnet i en trygg miljö tex hemma - spela upp för förskolans 

personal
● Vårdnadshavare går med in i verksamheten /rum -barnet får visa 
● Små trygga sammanhang 

tex lek i stängt rum med 1 eller 2 andra barn

● Defokuserad kommunikation- samtal kring något gemensamt fokus

 tex bok, app, mm 



Framgångsfaktorer- skola “ exempel vi mött”
● Möta upp den nya läraren utanför skolan innan de mötts i klassrummet
● Ta en promenad tillsammans med läraren
● Skriva brev till den nya läraren
● Läsa tillsammans i liten grupp med speciallärare och sen introducera nya 

personer
● Läsgrupp med ett par trygga klasskamrater
● Spela in redovisningar i tex matematik och skicka till läraren, gärna på 

gruppnivå
● Modersmålspedagog, barn och förälder har spelat spel och “rabbelräknat” en 

stund på morgonen- nya personer introduceras allt eftersom
● Badankor- att sätta på bänken när man behöver gå på toaletten
● Ha möjlighet att ställa frågor - skicka frågor via chatt till läraren/sms
● Klasschatt
● Alla får skriva på whiteboard / ge svar i kör 



Jobba i “två spår”

Insatser riktade mot 
trygghet och 
anpassningar av hela 
skolsituationen

Insatser direkt riktade 
mot utveckling av verbal 
kommunikation



Att använda digital teknik

Att föra samtal via datorn, tex i en chatt, kan vara 
enklare för vissa elever.
 Ett “digitalt samtal” reducerar den sociala aspekten 
av samtalet vilket kan underlätta



Möjligheter till anpassade bedömningssituationer
Vid redovisning och bedömning av barnets kunskaper och 
prestationer i skolan höjs ångestnivån och svårigheterna förstärks 
ytterligare

Hitta andra alternativ för kunskapsredovisning;
exempelvis 
• “Sambedömning” mellan ämnen och undervisande lärare
• Formativ bedömning i fokus

Redovisa i annan form än den muntliga
• Sitta ensam med pedagog eller tillsammans med föräldrar
• Spela in, använda digitala verktyg



Undantagsbestämmelsen-
”PYS-paragrafen”

• Lärare har möjlighet att bortse från enstaka delar av
kunskapskraven om det finns särskilda skäl, 
exempelvis funktionsnedsättning.

• Används endast vid betygssättning och är tänkt 
att användas i alla betygssteg.

• Undervisningen och bedömningen
ska först och främst anpassas utifrån
elevers olika förutsättningar.

https://www.youtube.com/watch?v=zGqpWqD-dco



Viktigt att signalera förståelse för barnets/elevens  svårigheter 
men även att inge hopp!

logopedixsverige@gmail.com


