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-Han snakker ikke med alle

MIO HAR SELEKTIV MUTISME
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Forord
 
Selektiv mutisme beskrives som en form for sosial angst. De som har det 
snakker oftest fritt hjemme og med venner de kjenner godt, men klarer ikke 
å snakke med alle. Det er en slags snakkefobi. Dette er ikke noe de velger 
selv. Noen av barna opplever det som å stivne til, med en kvalmende eller 
trykkende følelse i brystet og halsen, når det forventes at de snakker. Ordene 
kommer liksom ikke ut. De fleste med denne lidelsen synes det er mest 
strevsomt når de er i barnehagen eller på skolen, det er der frykten har satt 
seg mest.

Alle former for angst kan man bli kvitt. Men da må man forstå seg selv og 
være villige til å øve igjen og igjen, for å bryte med det man er redd for. Det 
viktigste man kan gjøre for å hjelpe disse barna er å skape trygghet. 
Alle som jobber med barn med selektiv mutisme bør vite hva det vil si å 
benytte defokusert kommunikasjon. Les mer om dette på selektivmutisme.no

Håper denne boken for voksne og barn i barnehager og på skoler kan gi 
økt forståelse av selektiv mutisme. Håper også den kan bidra med sin 
biblioterapi for barn som selv er rammet. Det å lese, se og høre om andre som 
har det som en selv vil ikke bare normalisere, det vil også gi økt forståelse og 
motivasjon til endring, som kognitiv terapi bygger på.
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Mio er ikke sjenert, men han snakker ikke med alle. Mio har noe som
kalles for selektiv mutisme. Nå skal du få lære litt om hvordan det kan
føles å ha det.

Da Mio begynte i barnehagen følte han seg ikke helt trygg. Han synes det var 
vanskelig være seg selv der. Han følte seg redd, selv om det ikke var farlig. 

De voksne som jobber i barnehagen er veldig snille, men Mio snakker ikke til 
dem. Han klarer det bare ikke, selv om han veldig gjerne vil. Han nikker da han 
mener «ja» og rister på hodet da han mener «nei».

Redselen han har i kroppen når han er der gjør det vanskelig å få ordene ut.
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Etterhvert syntes Mio at det var gøy å være i barnehagen. Det er morsomt 
å leke med andre barn. Han er ikke så redd mer, men Mio sier fortsatt ikke 
så mye når han er der. Det har visst låst seg litt. Det stopper opp i halsen og 
kommer liksom ikke ut, men han kan snakke alle ordene inni seg.

Mio har fått noen venner i barnehagen. Han har blitt bestevenn med Mia. 
Hun er veldig snill og morsom. De to kan snakke sammen, selv om de andre 
barna kan høre dem. Men han vil helst være på avstand fra de voksne når han 
snakker.  
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Hjemme leker og snakker Mio masse. Da kjenner han ikke på trykket i brystet 
og halsen når noen vil at han skal snakke.

Storesøsteren hans, Josefine, ser veldig forskjell på hvordan Mio er hjemme 
og i barnehagen. Det er ikke alltid så lett å forstå, men hun vet hvor morsom 
og pratsom Mio er hjemme. Han prater, synger og roper akkurat som alle 
andre, han klarer bare ikke å vise det til alle enda.

Noen ganger kan Mio synes det er vanskelig å snakke hjemme også, for 
eksempel hvis det kommer noen på besøk som det bare ikke går å snakke 
med. Det kan være ukjente, eller voksne og barn som familien kjenner, men 
som han ikke ser så ofte. Noen går det lett å snakke med og andre ikke. 
Kroppen til Mio velger liksom dette uten at han bestemmer det selv.
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Mio får vite av mammaen og pappaen sin at han har noe som heter selektiv 
mutisme. Men de kaller det bare «SM», det er det mye enklere å si.

De som har SM synes gjerne det er vanskelig å prate med alle, akkurat som 
Mio.

Mio syntes det er godt å høre at dette er normalt for noen andre barn også,
og at det ofte vil bli bedre etter hvert som han blir større.

Han vet at han må øve og vil prøve da han kjenner seg klar.

SM
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Mio har fått noen snakkekort som han kan bruke for å få sagt i fra om det han 
trenger. Det kan være: Jeg er tørst, jeg er sulten, jeg har vondt, jeg føler meg syk, 
jeg er våt, jeg må på do, jeg er sliten, hvor lenge er det til jeg blir hentet? Eller jeg 
må få snakke med mamma eller pappa.

Jenny som jobber i barnehagen tar seg ekstra tid til å bli kjent med Mio. Han 
tenker at han kommer til å snakke med henne først av de voksne. 

En dag kom Jenny hjem til Mio. De lekte litt på rommet hans. Da klarte Mio å si tre 
ord til henne for første gang. Det føltes godt å klare det. Han tror han klarte det 
fordi han føler seg ekstra trygg hjemme.

Jeg er v
arm

Er du varm?
Jeg kan hjelpe deg...
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Når de har samlingsstund i barnehagen synes Mio ofte at det kan være litt 
vanskelig. Det er fordi de sitter i sirkel og alle ser han så godt. De voksne spør 
ofte spørsmål til alle barna.

Mio blir litt redd for at de skal spørre han om noe foran alle de andre. Mio liker 
samlingsstund også, han liker at de synger sanger. Men han klarer ikke å synge 
høyt selv. Noen ganger later han som om han synger, men beveger bare munnen 
uten å lage lyd.

Ofte kan han synge på de samme sangene som han har lært i barnehagen da han 
kommer hjem, kjempehøyt.
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Mio er tørst...

Det er ikke alltid så lett å bruke snakkekortene. Men bestevennen Mia kan 
hjelpe han. Han kan si noe til henne, også kan hun spørre de voksene om det 
for han.

De ble fort kjent da Mia ble med Mio hjem. Han synes det er lettere å være seg 
selv hjemme.
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Noen er redde for edderkopper eller ormer. Det er ikke Mio.

Noen er redde for å fly. Det er ikke Mio.

Noen er redde for å sykle fort. Heller ikke det er Mio redd for. 

Sånn er det bare, noen er redde for noe og andre for andre ting. Mio er på en 
måte redd for å snakke til noen.

Det å være redd for noe kan man ikke styre selv, men man kan trene på å bli 
kvitt det. Da er det lurt å få hjelp av voksne eller barn som kan trygge.

De aller fleste barn har noen redsler. Er du er redd for noe?

Hadde du blitt redd hvis det kom en huggorm tilbarnehagen?
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Alle barn som har SM kan få litt hjelp fra andre enn familien sin.

En dag i uken kommer en dame til barnehagen som heter Helene. Hun jobber 
med barn som har SM og andre barn som trenger hjelp til andre ting. Mio 
klarer å snakke med Helene. Han sier det er fordi hun ikke jobber der.

Helene hjelper Mio med å trene på å si i fra om ting til de voksne. Han kan 
bruke snakkekortene sine, snakke med hendene, eller til og med kanskje si 
noen ord etterhvert.

Det er fint å klare å bruke stemmen sin til Helene. Selv om han bare hvisker 
det han skal si. For det er fortsatt vanskelig å snakke med vanlig stemme til 
henne.

Helene tar ofte med noen få barn inn på et mindre rom for å leke eller spille 
spill. Det føles litt tryggere å være få når man skal øve på å snakke.

I dag skal jeg

til oldemor...
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Før syntes Mio det var vanskelig å snakke i butikker og på restauranter, han 
har øvd mange ganger og nå hender det at han klarer det.

Han fant ut at han synes det var best om han selv pratet først. Da kunne han si 
noe planlagt til de som jobbet der. Da ble det lettere å svare hvis de spurte om 
noe også. For da hadde de allerede hørt stemmen hans.

Jeg vil kjøpe
den...
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Mio ønsker virkelig å snakke med alle i barnehagen. Det er nemlig veldig 
slitsomt å snakke så mye inni seg, og ikke klare å få det ut. Det er viktig å vite 
at dette ikke er noe Mio velger selv. Noen er sånn og andre er slik.

Mio kjenner at han blir tøffere for hver dag, men nå har det vært sommerferie 
og han er ekstra spent på hvordan det vil være å møte de andre igjen. Han 
kjenner at han har litt vondt i magen. Mamma sier at han sikkert har litt nervøs 
og spent mage. Noen kaller det for å ha «sommer fugler i magen».

Mio lurer veldig på om han vil klare å snakke med vennene igjen nå. Han var 
litt sjenert med en gang, men så gikk det over. Da de begynte å leke var det 
akkurat som før igjen.
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I løpet av det siste året i barnehagen klarte Mio til slutt å snakke med tre av 
de voksne også. Først sa han enkle ord, deretter korte setninger og så ble det 
gradvis mer. Han ble så glad for at det endelig gikk. 

Han var veldig spent på hvordan det ville gå på skolen. Læreren Gro kom på 
besøk hjem til han før skolen begynte. Mio klarte å snakke litt til mamma 
hjemme foran henne, så nå hadde hun allerede hørt stemmen hans.
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Mio kom i klasse med Mia fra barnehagen. Det hjalp veldig. Da føltes det mye 
tryggere. Han kunne snakke til henne foran de andre, så de andre merket 
nesten ikke at han var litt mer stille. Etter to måneder på skolen begynte han 
å snakke med noen av de andre barna og etter hvert to av de voksne. Den ene 
læreren som het Camilla hjalp han mye. Hun jobbet som ekstralærer i klassen 
og brukte mye tid på å bli godt kjent med han. Hun var veldig morsom og snill, 
det gjorde at han slappet mere av og følte seg tryggere. Nå trengte han ikke 
snakkekortene mer, han klarte å si i fra om noe hvis han måtte.

Det er viktig å vite at ikke alle barn med SM er like. 
De er like forskjellige som alle andre barn. Mio er et barn,
kanskje kjenner du et annet barn med SM?

Forslag til øvelse i samlingsstund:

Øvelse 1: Prøv å klemme dere på halsen med den ene hånden og snakk 
samtidig!

- Det er litt ekkelt og det kan kjennes ut som om man blir litt kvalm. 

Sånn kan Mio føle det når han skal snakke og kroppen ikke vil.

Øvelse 2: Alle kan gå litt rundt i rommet.

Da jeg tar deg på skulderen og spør; «Hva heter du?»

 Så skal du ikke svare, men du skal «fryse til is»!
Og alle skal stå helt i ro som en statue til alle er tatt.

Sånn kan det noen ganger føles for Mio når noen spør han om noe.
At han stiver til og ikke klarer å svare.
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LÆR MER PÅ SELEKTIVMUTISME.NO

Tekst: Kine Marthe Knutsen Eldholm. Kine har jobbet med barn og unge i 18 år, først 
som sykepleier for barn på sykehus og de siste 10 årene som helsesykepleier på 
barne- og ungdomsskole. 

Denne boken er basert på en bok Kine lagde til sin datter som da var 4,5 år. Hun ba 
de ansatte lese den i samlingstund i barnehagen. Da Kine hentet denne dagen, løp 
datteren mot henne og sa høyt foran en ansatt (for første gang): ”Mamma, det er en 
bok vi må kjøpe!”. To uker etterpå begynte datteren å snakke litt i barnehagen. Da 
hadde hun lest boken 7 ganger hjemme. Håper den kan hjelpe og inspirere andre også.

Illustrasjonene er etter idé av Kine Marthe Knutsen Eldholm.
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