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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela raziščemo zgodovino motnje selektivnega mutizma s sodobno 

definicijo in kriteriji prepoznavanja. Ker natančen podatek o vzrokih nastanka selektivnega mutizma 

še danes ni znan, na podlagi več teorij pregledamo različne možne izvore za pojav motnje in 

spoznamo njene značilnosti. V nadaljevanju izpostavimo elemente podpore in pomoči, ki jih lahko 

nudijo strokovni delavci v šoli, s poudarkom, da poznavajo in izhajajo iz stopnje mutizma, na kateri se 

otrok nahaja. Poleg strokovnih delavcev je nujna pomoč otroku tudi s strani staršev, zaradi česar 

pregledamo tudi možne strategije z njihove strani. Ob zaključku teoretičnega dela se seznanimo še z 

nujnostjo sodelovanja strokovnih delavcev s starši otroka s to težavo in načini, kako lahko med seboj 

sodelujejo. 

V empiričnem delu so predstavljene strategije pomoči, ki se jih poslužujejo starši otroka s selektivnim 

mutizmom, pristopi socialne pedagoginje, ki dela z istim otrokom v šoli in primerjava obeh oblik 

podpore z napotili, ki jih najdemo v literaturi. Sledi pregled načinov sodelovanja med starši in 

socialno pedagoginjo ter zadovoljstvo obojih z odnosom, ki so ga vzpostavili. Vzporedno teče 

primerjava s spoznanji iz uporabljenih virov.  

Prek študije primera je zaznati, da k izzvenevanju težav otroka prispeva vključenost staršev in 

socialne pedagoginje v celoten proces pomoči, njihovo dobro sodelovanje in stalna primerna 

podpora ter pomoč (izpostavljanje novim situacijam in ljudem, vedenjsko-kognitivni pristopi, brez 

siljenja v govor …).  

V zaključku povzemamo spoznanja na osnovi analize študije primera in sinteze uporabljenih 

teoretskih virov.  

 

Ključne besede: selektivni mutizem, fobija, anksioznost, pomoč staršev, pomoč strokovnih delavcev, 

soustvarjalni proces pomoči 
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ABSTRACT 

In the theoretical part of this diploma work, we explore the history of the disorder known as selective 

mutism through its present-day definition and diagnostic criteria. As the exact reason for the 

development of selective mutism still isn’t known, we look at different possible origins of the 

disorder based on various theories and learn its characteristics. Next up, we point out the elements 

of support and assistance that professional workers in school can offer, with an emphasis on 

understanding and being based on the level of mutism that the child is on. Aside from professional 

workers, support from parents is also crucial, which is why we look over the possible strategies for 

them as well. At the end of the theoretical part, we also acquaint ourselves with the need for 

cooperation between professional workers and the parents of a child with this disorder and ways in 

which they can cooperate. 

In the empirical part, I present the support strategies used by the parents of a child with selective 

mutism; the approach of the social pedagogue who works with the same child in school; and 

compare both with the guidelines that can be found in literature. Following that is an overview of the 

cooperation between the parents and the social pedagogue and their satisfaction with the co-

creative relationship they have. At the same time, I compare this with my findings from the sources I 

used. 

Through a case study we can detect that what helps a lot in diminishing the child’s problems is the 

parents’ and the social pedagogue’s inclusion in the overall process of assistance, their cooperation, 

and constant suitable assistance and support (exposure to new situations and people, cognitive-

behavioural approaches, not being forced into speaking, …). 

In the conclusion, we summarise the findings based on the analysis of the case study and a synthesis 

of the theoretical sources that have been used. 

 

Keywords: selective mutism, phobia, anxiety, parental assistance, assistance of professional workers, 

co-creative process of assistance 
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1 UVOD 

Selektivni mutizem je redka motnja, ki zahteva specifične načine dela, pristope in strategije pomoči 

ter veliko mero sodelovanja vseh udeleženih v procesu obravnave. Zaradi kompleksnosti in 

specifičnosti, ki spremljajo omenjeno motnjo, ta ne sme ostati prezrta ali zakrita z idejo, da je to 

prehodno stanje, ki bo minilo samo po sebi. Pomembna je zgodnja detekcija in zgodnja, konkretna 

ter ustrezna obravnava. 

Selektivni mutizem močno vpliva na življenje otroka in resno otežuje njegovo socialno interakcijo. 

Verbalna komunikacija je tista sfera, ki mu povzroča težavo. Ne gre za to, da otroci ne bi znali govoriti 

ali da ne bi razumeli govora. Večina izmed njih ima močno željo po tem, da bi govorili, ampak zaradi 

nezmožnosti prenašanja izjemno anksioznih občutkov, ki jih v njih povzročajo socialne situacije in/ali 

ljudje, iz sebe ne morejo proizvesti niti glasu. Njihov običajen govor in verbalna komunikacija se tako 

pojavljata zgolj takrat, ko jim ljudje in/ali situacije ne predstavljajo strahu. Navadno so to družinski 

člani, dom in redki drugi posamezniki. 

Obravnavana težava med drugim vpliva tako na otroka in njegovo življenje, kot tudi na družinske 

člane in njihovo skupno življenje. Zelo blizu koraka tudi šola. Pomembno se je izobraziti o motnji, da 

bi znali na različnih področjih otroka (on sam, njegova družina, šolski prostor, vrstniki …), ki so 

zoperstavljena, primerno in ustrezno nuditi pomoč. V slovenskem prostoru je motnja še dokaj 

nepoznana, s tem pa ostajajo neznanka tudi pristopi in strategije, ki bi lahko bile v pomoč pri 

obravnavi, zmanjševanju, odstranjevanju motnje. Diplomsko delo je zasnovano z željo, da bi 

selektivni mutizem postal bolj razpoznaven v slovenskem prostoru. Cilj je tudi, da bi s težko 

dosegljivo tujo literaturo zbrali ključne podatke na enem mestu in podali strategije pomoči in 

podpore, ki bi služile družinam otrok z omenjeno težavo ter strokovnim delavcem v šolah ali drugih 

javno izobraževalnih ustanovah ter tistim, ki jih selektivni mutizem kakorkoli zadeva. 

Motnja je premostljiva in ni trajen pojav. Potrebni so le pravilni, otroku ustrezni in zanj učinkoviti 

pristopi, ki jih moramo kot socialni pedagogi, učitelji, vzgojitelji, starši, prijatelji poznati. Za pravi izbor 

strategij se moramo v prvi vrsti o motnji izobraziti, imeti pregled nad možnimi načini podpore, 

poznati otroka in stopnjo mutizma, na kateri se nahaja. Ko je to enkrat storjeno, se konkretni načini 

dela zdijo naravna izbira in obravnava se lahko prične. Vodilo bi moralo biti, da otrok lahko 

napreduje, zato pa potrebuje le nekaj pomoči.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Opredelitev selektivnega mutizma 

Simptomi in z njimi povezane definicije motnje, ki ji danes pravimo selektivni mutizem, segajo že v 

daljno 19. stoletje.  

»Leta 1877 je nemški zdravnik Kussmaul prvi opisal motnjo, pri kateri otroci niso govorili v določenih 

situacijah kljub temu, da so sicer bili zmožni govora. Prepričan je bil, da so ti otroci prostovoljno 

sklenili, da ne bodo govorili. Tramer, švicarski otroški psihiater, je razvil termin »elektivni mutizem«, v 

katerega je zajel iste simptome in pri katerem je izhajal iz iste predpostavke, da je otrokovo ne 

govorjenje njegova izbira« (Dow in sod., 1995, v Nowakowski, Schmidt, Cunningham & McHolm, 

2009, str. 192). 

Šele leta 2000 je »elektivni mutizem« uradno prešel v termin »selektivni mutizem« z izdajo 

ameriškega Diagnostično statističnega priročnika za duševne motnje (DSM-IV-TR). Tu je selektivni 

mutizem tudi uradno opredeljen, in sicer kot »duševna motnja, pri kateri otroci niso zmožni govoriti v 

določenih socialnih situacijah, ob katerih se to od njih pričakuje, čeprav povsem normalno govorijo v 

drugih situacijah« (DSM-IV-TR, 2000). Diagnostično statistični priročnik za duševne motnje (2000) 

podaja še pet kriterijev selektivnega mutizma, ki so: 

 dosledno izostajanje govora v specifičnih socialnih situacijah (v katerih je govor pričakovan, 

npr. v šoli), čeprav je govor povsem normalno prisoten v drugih situacijah (npr. doma); 

 motnja vpliva na šolsko uspešnost ali na delovno uspešnost ali na socialno komunikacijo; 

 čas trajanja motnje je vsaj en mesec (ne sme biti zajet prvi mesec šolskega obdobja); 

 izostajanje govora ni povezano s pomanjkanjem znanja jezika, katerega govori socialno 

okolje; 

 izostajanje govora ni odraz govornih motenj (npr. jecljanje) in drugih motenj (npr. 

shizofrenija). 

Danes uporabljen izraz - selektivni mutizem - poudarja otrokovo nezmožnost verbalne komunikacije v 

specifičnih socialnih situacijah in se oddalji od prvotne opredelitve (elektivnega mutizma), da je 

molčečnost otrokova prostovoljna, zavestna izbira. Otrok si selektivnega mutizma ne izbere. 

Pri otrocih z omenjeno težavo je govor področje, ki kljub temu, »da si večina med njimi želi 

komunicirati, zaradi različnih dejavnikov ne spregovorijo. Gre za njihovo nezmožnost soočanja 

oziroma prenašanja izredno anksiozne situacije (pričakovanje, da govorijo), ki povzroči, da večina 
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»zmrzne« na mestu« (Bork, 2010, str. 37). Otroci so torej sposobni povsem običajnega govora in 

govor tudi razumejo. Težava se pojavi, ko se znajdejo v okolju ali pred ljudmi, ki jih ne poznajo, ob 

katerih se ne počutijo varno, sproščeno in zato občutijo strah. Socialne situacije in ljudje običajno 

pričakujejo, da bo otrok z njimi verbalno komuniciral in ravno to pričakovanje te otroke žene v 

anksiozno počutje ter posledično v nesposobnost govora. Ob poznanih situacijah in ljudeh je slika 

ravno obrnjena – otroci uporabljajo govor povsem normalno. 

Povprečna starost, ko se selektivni mutizem odkrije pri otrocih, je med 3 in 8 leti oziroma, ko otrok 

vstopi v šolo in molčečnost postane težava. V šoli se od otroka v veliki meri pričakuje, da bo nastopal, 

se vzajemno sporazumeval in govoril, zato takrat omenjena težava postane vidna (APA, 2000, v 

Selective mutism group). »V kolikor selektivni mutizem ostane neobravnavan, otroci postajajo vse 

bolj zaprti in odklonilni do prošenj po verbalni komunikaciji. Znatno izginjanje verbalne komunikacije 

pa, še posebej v šolskem okolju, močno vpliva na šolsko delo otroka in njegove socialne interakcije. 

Zaradi tega sta zgodnja detekcija in zgodnja obravnava otrok s selektivnim mutizmom ključna« 

(Kehle, Bray & Theodore, 2004, str. 167).  

Obravnava motnja je po DSM-IV-TR (2000) »zelo redek pojav, saj ga najdemo pri 1 od 1000 otrok«. 

Cunningham, McHolm, Boyle & Patel (2004, str. 1363) vseeno poročajo, da je »pojav selektivnega 

mutizma podcenjevan in ga lahko najdemo v veliko večjem odstotku, kajti ogromno ljudi s 

selektivnim mutizmom ni registriranih, ne uradno diagnosticiranih«. Tako težko zanesljivo ocenimo 

pogostost te motnje. 

2.2 Izvori 

Izvori ali vzroki za pojav selektivnega mutizma še danes niso znani znanstveno natančno. Zaradi tega 

se je skozi čas oblikovalo kar nekaj teorij, ki razlagajo dejavnike sprožanja in utrjevanja omenjene 

motnje. 

Med razloge za nastanek je bila zajeta dednost. »Večina staršev je izpostavila same sebe ali katere 

druge člane družine, ki da so (ali še imajo) težave z govorom, da trpijo za izredno sramežljivostjo, 

socialno anksioznostjo ali drugo anksiozno motnjo« (Selective mutism foundation, 2003). Tovrstna 

anksioznost naj bi se prek dednosti s staršev prenesla na otroka. 

Naslednja razlaga se je naslonila na teorijo o delovanju možganske žleze amigdale. »Amigdala 

sprejema in procesira signale potencialne nevarnosti in sproža serijo reakcij, ki pomaga individuumu, 

da se zaščiti. Pri anksioznih osebah očitno amigdala sproža serijo zaščitnih reakcij tudi, ko individuum 

v resnici ni v nikakršni nevarnosti« (Selective mutism group). Pri selektivnem mutizmu anksiozno 



9 
 

počutje sprožajo ljudje ali socialne situacije, ko se od osebe pričakuje govor. Amigdala to situacijo 

zazna kot nevarno. Možgani začnejo s pošiljanjem informacij, ki telesu narekujejo, da se zaščiti. Znak 

zaščite je običajno molčečnost.  

Sledijo zagovorniki teorije socialne fobije, ki pravijo, da je selektivni mutizem posledica socialne 

fobije. Gold (2003, v Kokot, 2010) opisuje socialno fobijo kot anksiozno motnjo, ki se kaže kot 

nenehni in vztrajni strah pred določenimi socialnimi situacijami. Oseba se počuti kot na odru, kot da 

jo vsi natančno opazujejo, da bo nekaj rekla ali storila. Ko bi to naredila ali rekla, bi se počutila 

osramočeno in ponižano.  

Teorija socialne fobije in teorija o delovanju amigdale sta si zelo podobni, saj obe govorita o 

sprožanju anksioznih občutkov pri osebi.  

Med najzgodnejše razlage sodita še travma in zloraba. Vendar Steinhausen & Juzi (1996, v Sloan, 

2007) opozarjata, da bi se morali izogibati poenostavljenim domnevam, da je vzrok nujno najti v 

nekakšni travmi ali zlorabi. Strokovnjaki bi morali opustiti idejo o iskanju enega samega vzroka za 

nastanek selektivnega mutizma, saj je teh več in so prepleteni med seboj. Težko bi tudi rekli, da je 

prav vsak otrok s selektivnim mutizmom doživel zlorabo ali travmatičen dogodek.  

Večina avtorjev, ki pišejo o motnji (npr. Selective mutism group; Selective mutism foundation; Bork, 

2010; Giddan, Ross, Sechler & Becker, 1997; Grover, Hughes, Bergman & Newman Kingery, 2006), 

meni, da je selektivni mutizem povezan z anksioznostjo posameznika, ki naj bi bil k le-tej dedno in 

razvojno nagnjen. Vendar ni zagotovo, da se bo omenjena težava dejansko razvila le na osnovi 

nagnjenja. V kolikor verjamemo, da motnjo pogojuje več medsebojno povezanih dejavnikov, moramo 

upoštevati, da se rizični faktorji, ki lahko potencialno sprožijo oziroma povečujejo možnost razvoja 

motnje, nahajajo tudi pri posamezniku samem ter v njegovem okolju, natančneje v družini.  

Lastnosti posameznika, ki lahko sprožajo anksioznost in posledično prispevajo k razvoju selektivnega 

mutizma so, kot navaja Hribar (2002, v Bergauer, 2005), naslednje: 

 gibalna oviranost in bolezen; 

 motnje v čustvovanju; 

 nesprejetost med vrstnike zaradi slabo razvitih socialnih spretnosti; 

 nagnjenost k perfekcionizmu; 

 inhibiran oziroma zadržan temperament; 

 nizko samospoštovanje in slaba samopodoba; 

 nizke intelektualne sposobnosti, zato težko sledijo zahtevam šole; 
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 različni strahovi, povezani z razvojnim obdobjem (npr. strah pred vstopom v šolo, pred izgubo 

staršev). 

Giddan in sod. (1997) dodajajo še elemente: 

 pretirane sramežljivosti; 

 strahu pred socialno osramotitvijo; 

 socialnega umikanja in izoliranja; 

 negativizma oziroma pesimizma; 

 »lepljivosti«; 

 razpoloženjskih manij. 

Tako kot posameznik, tudi družina in njena dinamika lahko prispeva k pojavnosti motnje pri otroku. 

McHolm, Cunningham & Vanier (2005) podajajo: 

 oba starša trpita za anksioznostjo; 

 preselitev družine v novo okolje; 

 omejevanje socialnih stikov s sošolci izven šole; 

 nerealna pričakovanja do otrok kar zadeva govor in šolske uspešnosti; 

 stresni dogodki v družini; 

 disfunkcionalna družina (odsotni in nefleksibilni očetje, nadzorovalna in hiperprotektivna 

mama); 

 starši »reševalci« (govorijo namesto otroka); 

 slab socialno-ekonomski položaj družine; 

 neskladnost staršev pri vzgoji; 

 družina ne izraža potreb, želja in ne rešuje konfliktov. 

2.3 Značilnosti selektivnega mutizma 

»Obstajajo določene značilnosti, ki so skupne vsem otrokom s to težavo. Vsak posameznik razvije še 

dodatne načine vedenja in reagiranja« (Kesič Dimic, 2010, str. 22).  

»Ko je otrok v stanju preplašenosti, v neprijetni situaciji, lahko pri njem opazimo: 

 molčečnost; 

 prazen izraz na obrazu; 

 strmenje v prazno; 
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 nepremičnosti, »zmrznjenost« (Shipon – Blum (2007); »zmrznjenost« otrok predstavi tako, 

da nepremično, s celotnim telesom v krču, stojijo na enem mestu); 

 težave pri navezovanju očesnega stika; 

 zategnjenost v neverbalnem izražanju« (prav tam). 

»V šolski situaciji lahko opazimo: 

 ne govori z učiteljico ali vrstniki; 

 ne govori le z določenimi izbranimi osebami; 

 komunicira le neverbalno, verbalno pa ne; 

 govori s starši, ko pridejo ponj; 

 zgleda nervozen; 

 je osamljen; 

 izogiba se očesnemu stiku z učiteljico in vrstniki; 

 zavrača hrano (ali le določena živila) v šoli; 

 ponesreči se polula, ker ne upa vprašati za izhod na stranišče (ali se šolska stranišča boji 

uporabljati)« (Kesič Dimic, 2010, str. 23). 

»Druge značilnosti, ki jih lahko opazimo pri otroku so (prav tam): 

 težave pri osnovnem sporazumevanju (hvala, prosim, dober dan …); 

 počasnejše odzivanje (po vprašanju porabi več časa za verbalni ali neverbalni odziv kot 

vrstniki); 

 počasnejši odziv pri neverbalni komunikaciji (kazanje s prstom, kimanje z glavo …), zaradi 

česar lahko podvomimo v njegove kognitivne sposobnosti; 

 ekstremna nagnjenost k zaskrbljenosti in strahovom; 

 višja občutljivost na okolje, dotike in zvoke; 

 značilna vedenjska odzivanja doma, kot so: togost, razdražljivost, počasnost, občutljivost 

(hitro joka), ukazovalnost, zgovornost, izraznost; 

 dobre intelektualne sposobnosti; 

 interes za različna področja; 

 kljub težavam pri lastnem izražanju čustev dobro razume čustva drugih oseb okoli sebe; 

 zanimanje za umetnost«.  

Poleg vseh zgoraj naštetih, Shipon – Blum (2007, str. 2) dodaja: 
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 »pred in med socialnimi situacijami poročajo o bolečinah v trebuhu, slabosti, tudi bruhajo, 

imajo diarejo, glavobole …; 

 obračajo glavo stran od ljudi, žvečijo ali vrtijo lasne konice, izogibajo se očesnemu kontaktu, 

se umikajo v kote prostorov; 

 v socialnih situacijah večino časa komunicirajo neverbalno ali zelo tiho govorijo, vendar v 

obeh primerih samo z izbranimi posamezniki«. 

Mutizem je torej le eden od mnogih kriterijev in značilnosti, ki nakazujejo, da ima otrok opraviti s 

selektivnim mutizmom. Izogibati se moramo tudi preprostim, laičnim sklepom, da je otrok samo 

sramežljiv, plah ali boječ. Shipon – Blum (2007) opozarja, da so otroci z omenjeno težavo pri spektru 

sramežljivosti na absolutnih ekstremih. Nepravilno, neprimerno in nevarno je torej podajati laične 

domneve, da je otrok samo sramežljiv, da bo vse skupaj prerasel, da je kljubovalen, manipulativen. 

Brez prepoznavanja vseh znakov in brez primerne obravnave lahko otroci več let ostajajo v tišini, ne 

spregovorijo, nimajo normalnih interakcij in ne razvijejo primernih socialnih veščin. 

2.4 Elementi podpore strokovnega delavca v šoli 

Shipon – Blum (2006, str. 2) pravi: »Šola je običajno najtežji prostor (so)bivanja za otroke s 

selektivnim mutizmom. Učitelji in sošolci pričakujejo, da se bodo prav vsi učenci interakcijsko in 

sodelovalno vključevali v razredne aktivnosti. Če se ne, je vsa pozornost obrnjena ravno nanje. In to 

je natanko tisto, kar se otrokom s selektivnim mutizmom običajno zgodi«. Učitelji in strokovni delavci 

bi se tako v prvi vrsti morali podučiti o motnji (vzrokih, značilnostih in primernih pristopih), da do 

tovrstnih neugodnih reakcij ne bi prihajalo. 

Strokovni delavci začnejo delati z otrokom na podlagi odločbe o usmerjanju, po kateri je strokovni 

delavec dolžan nuditi dodatno strokovno pomoč. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2000) med strokovne delavce, ki izvajajo strokovno pomoč v razredu ali izven tega, 

spadajo tudi socialni pedagogi. Shipon – Blum (2006, str. 2) pravi, da je »najpomembnejše, da se 

strokovni delavci izobrazijo o motnji in pristopajo k otrokom s selektivnim mutizmom s sprejemajoče 

in razumevajoče perspektive. Za glavni cilj naj si postavijo zmanjšanje anksioznosti pri otroku, da se 

bo počutil čim bolj ugodno in sproščeno«.  

Socialni pedagog se mora najprej informirati o značilnostih selektivnega mutizma in znanje predajati 

naprej ostalim šolskim delavcem, ki kakorkoli sodelujejo z otrokom. Shipon – Blum (prav tam) 

opozarja, da se morajo vsi zavedati, da otrok ne počne tega, da molči, namerno ali ker bi želel 

dominirati situaciji. Gre za dejansko nezmožnost verbalne komunikacije.  
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Dejstvo, da težava prevladuje v šoli, strokovnjake nagiba k mnenju, da se morajo intervence vršiti 

prav tam, ob glavnem viru oziroma izvoru (Bork, 2010). Socialni pedagog (ali kdor izvaja strokovno 

pomoč) mora tako poiskati ustrezne pristope in strategije, s katerimi bo nudil pomoč otroku s 

selektivnim mutizmom znotraj šolskega časa in prostora.  

Bork (prav tam) predlaga, da se najprej preveri, na kako visoki stopnji razvitosti je sam mutizem pri 

otroku. Brez vedenja, na kateri izhodiščni točki se otrok nahaja, tudi ne moremo izpeljati ustreznih 

intervencij. Nato zastavimo majhne cilje, ki jih želimo z otrokom doseči, in pregledamo strategije, ki bi 

nam omogočile dosego teh ciljev. Pomembno je, da strokovni delavci zastavljene cilje zasledujejo 

postopno, korak za korakom.  

Shipon – Blum (2006*) je razvila štiristopenjsko lestvico socialno komunikacijskega ugodja pri otrocih 

s selektivnim mutizmom.  

Stopnja 0 – Ni odgovarjanja, ni iniciative. Gre za absolutni mutizem, kjer otrok ne komunicira ne 

verbalno ne neverbalno, se izogiba očesnemu kontaktu in ni socialne zaveze oziroma spopada.  

Stopnja 1 – Neverbalna komunikacija je prisotna. Za prehod na to stopnjo potrebujemo večjo 

socialno ugodje pri otroku. 1A – Odgovarjanje poteka prek kazanja s prstom, kimanja, pisanja, gest, 

uporabe predmetov (zvončki, komunikacijske table, kartice, fotografije, simboli). 1B – Iniciativa s 

strani otroka poteka tako, da prek zgoraj omenjenih načinov (1A) pridobi pozornost druge osebe. 

Stopnja 2 – Prehod k verbalni komunikaciji. Znova je potrebno socialno ugodje pri otroku, vendar tu v 

še večjih količinah. 2A – Odgovarjanje poteka prek katerihkoli glasov (živalski glasovi, stokanje, ipd.), 

prek posredne verbalizacije ali »šepetajočega prijatelja«, prek zvočnih naprav (videa, zvočnega 

snemalnika ipd.). 2B – Iniciativa s strani otroka poteka tako, da prek zgoraj omenjenih načinov (2A) 

pridobi pozornost druge osebe. 

Stopnja 3 – Približna komunikacija oziroma verbalna komunikacija. Od otroka je pričakovana kar 

največja mera socialnega ugodja. 3A – Odgovarjanje poteka prek neposrednega govora 

(predrugačenega ali izmišljenega jezika, otroškega govora, branja oziroma vadbe scenarija, nežnega 

šepetanja, govora). 3B – Iniciativa s strani otroka poteka tako, da prek zgoraj omenjenih načinov (3A) 

pridobi pozornost druge osebe.  

Ko ugotovimo, na kateri stopnji se otrok nahaja, oblikujemo primerno pomoč in intervence.  

  

*V tem poglavju diplomskega dela izhajam pretežno iz označenega vira. Zavedam se pomanjkljivosti, 
ki jo s tem vnašam v diplomsko delo, vendar je to posledica pomanjkanja strokovne literature. 
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Strategije za prehod od absolutnega mutizma k neverbalni komunikaciji (od Stopnje 0 k Stopnji 1) 

Strokovni delavci naj v odnosu z otrokom vedno verbalno komunicirajo, hkrati pa jim modelno 

predstavijo komunikacijo s pomočjo kretenj oziroma gest (kimanja, kazanja, mahanja …), predajanja 

in prevzemanja materialov (listov papirja, barvic …), dogovorjenega znakovnega jezika ter 

komunikacijskih tablic s slikami ali simboli (Shipon – Blum, 2006). Otrok ob minimalni frustraciji 

zazna, da lahko s svetom komunicira tudi brez neposrednega govora. Cilj je, da se neugodje in strah 

ob osnovni, »znakovni« komunikaciji zmanjša ali celo izniči, saj lahko potem nadaljujemo prehod v 

naslednjo stopnjo.  

Shipon – Blum (2006, str. 2) pravi, da moramo otroku s selektivnim mutizmom najprej »pomagati 

razumeti, kaj se z njim dogaja, jim pokazati naše sprejemanje in skupaj z njim odkriti, s katerimi čustvi 

se spoprijema v socialnih situacijah. Z lestvicami čustev otrok opredeli, kaj se v njem dogaja v primeru 

pričakovanja verbalne komunikacije, ozavesti, za katero čustvo gre, in tudi sam lažje razume svoje 

reakcije ter počutje«.  

Strategije za prehod na verbalno komunikacijo (od Stopnje 1 k Stopnji 2) 

Shipon – Blum (2006) predlaga, da na tej stopnji uporabimo AAC-metode, pri katerih gre za to, da 

uporabimo različne avdio naprave (snemalniki, diktafoni …), ki so zmožne prenesti govorna sporočila 

iz okolij, v katerih se otrok počuti varno in sproščeno za verbalno komuniciranje, v okolje, kjer temu 

ni tako. Glasovne snemalnike se uporabi le v primeru, ko se otrok strinja z njihovo uporabo, ko je 

pripravljen, da njegov glas slišijo tudi drugi in mu je še vedno neugodno proizvajati glasove 

neposredno pred ljudmi. Otroka nikoli ne smemo siliti v snemanje lastnega glasu ali ga celo ukaniti, 

ga posneti in potem predvajati posnetek pred njim. S tem bomo proces usvajanja govora zavirali, 

otrok pa bo zelo verjetno nazadoval na Stopnjo 0.  

Obstajata še dva priporočljiva pristopa za prehod na Stopnjo 2, in sicer sta to pristop ritualnih glasov 

in posredniki verbalizacije.  

Pri posrednikih verbalizacije gre za princip, da si otrok poišče nek objekt ali subjekt, s katerim se 

počuti dovolj varno in sproščeno, da neposredno verbalno komunicira. Objektu oziroma subjektu 

pove sporočilo, ki ga želi posredovati drugim osebam v njihovi prisotnosti, medtem ko objekt/subjekt 

glasno pove besedilo. Objekt/subjekt od otroka postopoma oddaljujemo (od neposredne bližine do 

odmika za eno pest, za polovico iztegnjene roke, za celotno iztegnjeno roko in nasproti mize ter na 

koncu, kjerkoli v prostoru oseba je) zaradi česar bo otrok moral govoriti glasneje in glasneje v kolikor 

bo hotel, da njegov posrednik sliši sporočilo (od šepeta do glasnega govorjenja). Smiselno je imeti 

razpredelnico za beleženje napredka, kamor otrok novo doseženo razdaljo vsakič piše sam. Napredek 
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bo tako viden tudi njemu, kar prinaša pozitiven vpliv na stremljenje h končnemu cilju, ko razdalja ni 

več pomembna (prav tam).  

Pristop ritualnih glasov je kognitivni pristop, pri katerem otrokom pomagamo misliti na glasove s 

povsem tehničnega/mehanskega vidika in ne z vidika tvorjenja besed oziroma govora. Odvisno od 

intenzitete strahu oziroma anksioznosti, ki jo občuti otrok, nadaljujemo proces usvajanja 

verbalizacije. Običajno začnemo z učenjem izvajanja enostavnih ustnih glasov in glasov dihanja (H = 

vdih in izdih, S = izpuščanje zraka skozi zobe …). Navadno je govor na ravni šepetanja. Nato 

nadaljujemo s posameznimi enostavnimi besedami, kjer je ob še vedno šepetajoči izgovorjavi 

glasnejši poudarek na glasovih dihanja in ustnih glasovih. Priporočljiva je tudi lestvica z vsemi črkami 

abecede, katere otrok prekriža, ko jih enkrat na srečanju glasovno izgovori oziroma uporabi (Shipon – 

Blum, 2006). 

V tej fazi so zelo priročna vprašanja, katerih odgovori se končajo z da ali ne. Na ta način otroke lahko 

bolje spoznamo, oni hkrati uporabljajo glasove pri odgovarjanju (A in N), sami sebe poslušajo, 

zaznavajo nevtralno reakcijo okolja na njihov glas in ob tem krepijo frustracijsko toleranco 

anksioznosti.  

Strategije se v tej fazi običajno prepletajo med seboj in redko nastopajo v izvajanju same zase (prav 

tam).  

Strategije za prehod k verbalni komunikaciji (od Stopnje 2 k Stopnji 3) 

Shipon – Blum (prav tam) predlaga, da se od da/ne vprašanj pomaknemo še naprej, in sicer do 

vprašanj, kjer imajo otroci na voljo dva možna odgovora (Imaš raje poletje ali zimo?). Strokovni 

delavec mora ohranjati držo nevtralnosti ob glasovnih vložkih otroka. Ko je otrok dovolj sproščen v 

govoru preprostih besed, potem začnemo iskati besede, ki se skladajo v rimi. Otrok bo širil spekter 

besed, ob katerih verbalno komunicira brez večje frustracije. Po korakih začnemo z rimami sestavljati 

prve, kratke stavke, pri katerih otrok glasno izgovori le rimane besede. Ostale besede prepustimo, da 

jih izgovarja, kakor želi. Sočasno so lahko prisotna tudi vprašanja, kjer je možnost odgovora odprta, 

saj s tem spodbujamo rabo preostalih besed, ki se še ne kažejo v neposrednem govoru. Pri zadnjem 

koraku skušamo prebirati celotne stavke in postavljati vprašanja, ki terjajo za spoznanje daljši 

odgovor. Od individualnega odnosa, ki ga ima strokovni delavec z otrokom s selektivnim mutizmom, 

se pomaknemo tudi v okolje, kjer je prisotna manjša skupina ljudi (običajno so to sošolci), kjer 

skušamo izpeljati vse predhodne korake. Skupina ljudi se sčasoma veča. 

Ob vsakem koraku, ki ga želimo storiti naprej v procesu usvajanja verbalnega govora, moramo biti pri 

otroku pozorni na sproščeno govorico telesa, boljši očesni stik, večjo prisotnost nasmeha in smeha (z 
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glasom ali brez njega), iniciative brez večjega napora in povečano komunikacijsko interakcijo. V 

kolikor so ti znaki prisotni, lahko proces nastavimo naprej na višjo stopnjo, z novimi izzivi (prav tam).  

Giddan in sod. (1997, str. 130) navajajo naslednje osnovne strategije strokovnih delavcev, na podlagi 

katerih lahko pričakujemo napredek pri otroku: »ustaljen odnos; skrb za dnevno, sistematično 

nagrajevanje; raba več prostorov za intervencije; dosledno večanje zahtev (v skladu z otrokovimi 

potrebami in napredkom); ohranjanje tesnega, empatičnega odnosa; variiranje in prepletanje 

intervencij v več prostorih; dovoljevanje, da otrok sam izbere način odziva oziroma vedenja; raba 

kreativnih pristopov ob mrtvih točkah«.  

Velik del opisanih pristopov, katerih se strokovni izvajalci pomoči poslužujejo in vidno prinašajo 

rezultate, je vedenjske ali kognitivno-vedenjske narave. Tudi Kehle, Madaus, Baratta & Bray (1998, v 

Theodore, Bray, Kehle in Dioguardi, 2006, str. 148) se strinjajo, da se je »psihoterapevtski pristop (in 

temu podobni) izkazal za neučinkovitega v primeru obravnave selektivnega mutizma, medtem ko so 

intervence in strategije, ki so osnovane na vedenjskem oziroma kognitivno-vedenjskem pristopu, 

kazale izjemne rezultate«. Med učinkovite vedenjske pristope tako štejejo: 

 Izzvenevanje dražljaja 

Pri strategiji gre za to, da predrugačimo kontrolni dražljaj tako, da bledi/izginja diskriminatorni 

dražljaj in hkrati vključujemo tiste dražljaje, ki imajo za rezultat otrokov govor v šolskih socialnih 

situacijah. Postopoma nudimo priložnosti (ljudi, situacije in kraje), kjer je verbalizacija priznana 

(Theodore in sod., 2006). Pristop lahko uporabimo ob igri, ki je otroku s selektivnim mutizmom 

zanimiva. V njej sodelujejo posamezniki, s katerimi otrok govori v šoli. Sledi postopna predstavitev 

igre ostalim sošolcem in prav takšna, postopna povabila k igri. Ko prva oseba že nekaj časa sodeluje v 

igri in otrok z omenjeno težavo nadaljuje z govorom, se v igro vključi druga oseba in tako še vsi ostali, 

ki dodatno pripomorejo k postopnemu izzvenevanju negativnega dražljaja. Pri tem pristopu 

stremimo k postopnemu prenosu odgovornosti govorjenja na otroka in v skladu z otrokovim 

napredkom povečujemo težavnostno stopnjo. Praktični preizkus bi lahko bil dogovorjen scenarij, pri 

katerem se strokovni delavec in otrok dogovorita o obisku enega zaposlenega na šoli. Zapišeta 

celoten scenarij poteka (potrkati na vrata, se predstaviti, povedati razlog za prihod, postaviti 

vprašanje in se zahvaliti ter posloviti) in tudi besede, ki jih bosta izrekla v dialogu z zaposlenim. 

Odvisno od stopnje, na kateri je otrok s selektivnim mutizmom, mu pripišemo število besed. Za 

začetne stopnje je smiselno, da strokovni delavec opravi večino dialoga in scenarija sam, otrok naj 

ima le posamezno besedo med dialogom. Postopoma napredujemo do tega, da je otrok tisti, ki 

potrka na vrata in ponovno izreče le eno besedo med dialogom. Nato potrka in se že sam predstavi, 
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sam postavi v celoti tvorjeno vprašanje in tako dalje, vse do točke, ko je zmožen scenarij izpeljati 

samostojno.  

Torej, z dražljaji, ki imajo pozitiven učinek na otrokov govor, zatiramo, odstranjujemo, zmanjšujemo 

dražljaje, ki mu povzročajo anksiozne občutke, strah in posledično mutizem. S to strategijo začnemo, 

ko je v procesu usvajanja govora otrok na stopnji verbalizacije, torej na stopnji 3. V kolikor na to 

nismo pozorni in prehitimo proces s slednjo strategijo, otrok zelo verjetno nazaduje na nižje stopnje 

verbalizacije. 

 Upravljanje možnosti oziroma naključij 

Strategija je zasnovana tako, da strokovni delavci krepijo, utrjujejo verbalna dejanja otrok in 

ignorirajo otrokove poskuse neverbalne komunikacije (Theodore in sod., 2006). Utrjevanje poteka na 

najrazličnejše načine, z nagrajevanjem, s pohvalo, z dotikom, ali samo z dejanskim odzivom ob 

verbalnih poskusih. Z neodzivanjem podajamo jasno sporočilo otroku, pri čemer pa moramo biti 

visoko senzibilni in pazljivi. Slednje strategije namreč nikakor ne smemo uporabiti, dokler nismo 

prepričani, da je otrok trdno na stopnji 3 v lastni verbalizaciji. V kolikor bomo pogojevali pred ali v 

začetku tretje stopnje, bodo ves trud in predhodna dejanja za premagovanje mutizma zaman. V 

sklopu upravljanja naključij, s katerimi se otroci dnevno srečujejo, jih moramo učiti tudi reševanja 

(upravljanja) tovrstnih težav. Naključne kočljive socialne situacije jih tako ne bi smele presenetiti ali 

zalotiti nepripravljene. Eastman (2007) predlaga upravljanje naključnih socialnih situacij po modelu 

STOP. S – (stop and remain calm) ustavi se in ostani miren (Spomnimo otroka, da se težave ne dajo 

učinkovito rešiti, če smo razburjeni. Da se anksiozni krog občutkov ne bi vrtel v neskončnost, moramo 

prestaviti v drugo prestavo, stran od anksioznih in emocionalnih reakcij. To lahko pomeni globoko 

dihanje, štetje do deset, močan stisk mišic in potem sprostitev teh, vizualizacijo nečesa 

pomirjujočega, tudi odstranitev iz situacije in kasnejša vrnitev. Šele, ko bodo mirni in sproščeni, bodo 

lahko logično in trezno razmišljali.), T – (think about what the problem is) razmisli, kaj je problem 

(Spodbudimo otroka, da razmisli, kje je težava. Ali je težava pri njem ali zunaj njega? Zaznati težavo 

pri sebi je običajno težje delo, lažje je pokazati na druge. Zato obrnimo pogled in pomagajmo otroku 

pogledati tudi nase.), O – (options for solving the problem) možnosti za rešitev problema (Otrok naj 

prek možganske nevihte poišče vedno vsaj tri rešitve za težavo. S tem otroka »prisilimo«, da pomisli 

še naprej, prek instinktivnih, impulzivnih rešitev, ki se običajno pojavijo najprej. V kolikor ne najde 

rešitve, ga spodbujamo v smer, da poišče smešne rešitve. Njegovih težav tovrstne rešitve zelo 

verjetno ne bodo rešile, bodo pa omilile otrokovo defenzivno držo in spodbudile odprt, kreativen 

miselni proces. Ob odprtem miselnem procesu je več verjetnosti, da ustrezne rešitve sploh pridejo.) 

in P – (plan) načrt (Otrok razmisli o končnih rezultatih, do katerih bi prišel v primeru vsake od rešitev, 
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ki si jih je zamislil. Kaj se bo zgodilo, če izbere prvo ali če izbere drugo rešitev? Bo kdo poškodovan? 

Bo zašel v še večje težave? Pomagajmo otroku upoštevati vse prednosti in vse pomanjkljivosti vsake 

potencialne rešitve. O izbiri rešitve se z otrokom pogovorimo, odločitev pa mu navadno prepustimo.).  

 Preoblikovanje 

Pri tej strategiji sistematično krepimo uspešne govorne približke na poti do normalne verbalne 

komunikacije (Theodore in sod., 2006). Slednje lahko krepimo na več načinov, nikoli pa s 

podkupovanjem. Govorni približki so sicer dobra izhodiščna točka za napredek do običajnega govora. 

Otroku namreč približke pomagamo le preoblikovati in korak za korakom z njim tvorimo realne 

besede, s katerimi se sporazumevamo. Strategija je ustrezna za uporabo že v času, ko je otrok na 

stopnji 2 verbalne komunikacije, saj ravno takrat uporablja živalske in druge podobne glasove. Te 

glasove uporabimo, jih predrugačimo in hitro pridemo do pravih besed in besednih zvez. S 

preoblikovanjem moramo vztrajati tudi naprej, na stopnji 3, saj je otrok šele takrat na nivoju, ko 

postopno tvorjenje besed pride izrazito v ospredje.  

 Samomoderiranje 

Pri strategiji izhajamo iz videoposnetkov ali glasovnih posnetkov, na katerih so otroci sami in se kaže 

njihovo vzorno vedenje (oziroma govor). Posnetke predvajamo ponavljajoče ali s premori (Theodore 

in sod., 2006). Otroku to služi kot model ustrezne verbalne komunikacije in ga spodbuja k nadaljnji 

uporabi le-te. Hkrati pa vidi svoje pomanjkljivosti v govoru in ga ima možnost spreminjati, moderirati 

(Grover in sod., 2006). Snemanje otroka vedno uporabimo samo takrat, ko se otrok s tem strinja in je 

pripravljen na to, da ga slišimo. V to ga ne silimo in ga do tega ne pripravimo z zvijačo. Posnetek se 

lahko prenese tudi v okolje, kjer otrok običajno ne govori, da drugi slišijo njegov glas, toda vedno z 

otrokovim privoljenjem. S tem ga izpostavljamo anksioznim občutkom in moramo biti na to zavestno 

pripravljeni. 

 In njih kombinacije. 

Strokovni delavci naj se izogibajo: 

 prosjačenju in pregovarjanju otroka, da bi spregovoril; 

 poskusom racionalizacije otrokove situacije z njim; 

 pritiskom na otroka, da spregovori; 

 kaznovanju, okrivljanju, izoliranju ali ignoriranju otroka; 

 posvečanju veliko pozornosti otroku, ko ta naredi komunikacijski poskus (Johnson in 

Wintgens, 2001, v Mount, 2010). 
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V okolju, kjer se izvajajo strategije pomoči, je priporočljivo, da ustvarimo varne kotičke, kamor se 

otrok lahko zateče, kadar mu je težko. Prav tako moramo ozaveščati učitelje v razredih, da jih otrok s 

selektivnim mutizmom razume, tudi če ne govori in da molčečnost ni njihova kaprica. Otroku mora 

biti omogočena vsaka vrsta komunikacije, še posebej v okoljih, kjer je najbolj anksiozen in v krču 

(razred) (prav tam). Selective mutism foundation (2003) navaja še, da v delo (individualno ali v 

razredu) vnašamo aktivnosti, ki ne terjajo vsakič znova verbalne komunikacije. Obstaja tudi tiho 

branje, igre pisanja na tablo, kjer je govor odveč. Otroku dovolimo sedeti blizu prijatelja, kateremu 

zaupa in s katerim komunicira, ali da prinaša s seboj priljubljeno igračo, s katero ima ustaljeno 

verbalizacijo. Postopoma napredujmo od odnosa »ena na ena« do manjših in kasneje večjih skupin, 

da tako počasi izzveneva otrokova anksioznost in se govor prav tako generalizira. Naj bo otrok vedno 

vključen v skupinske aktivnosti, ne glede na to, ali je govor potreben ali ne.  Kolikor se le da, se 

držimo urnika in naznanimo vnaprej, če se bližajo kakšne spremembe. V delo vključujmo glasbo in 

umetnost, saj so to odlični pripomočki za napredovanje interakcije in komunikacije. Prisotne naj bodo 

tudi aktivnosti, ki so otroku ljube, ker bomo z večjim interesom dobili več odziva. Stalno imejmo v 

mislih, da je anksioznost velik bremenilni dejavnik, zato poskrbimo za občutek varnosti, sprejetosti in 

opolnomočenja pri otroku. Ohranjajmo stalno in odprto komunikacijo s starši. Oni najbolje poznajo 

svojega otroka. 

Proces usvajanja govora je dolgotrajen in v njem ne smemo hiteti ali preskakovati korakov. Časovno 

se proces lahko odvija od šestih mesecev do dveh let. Kot strokovnjaki moramo biti zelo potrpežljivi 

(Mount, 2010). 

2.5 Pomoč staršev 

Starši z vlogo, ki jo zavzemajo v življenju otroka z obravnavano motnjo, pomembno prispevajo k 

procesu nudenja pomoči. Ob ustrezno izraženi podpori in ob selekciji primernih strategij lahko 

pospešijo in/ali olajšajo prehod k učinkoviti verbalni komunikaciji (izven doma) pri njihovem otroku.  

Starši in ostali družinski člani morajo biti vpleteni v proces pomoči, saj jim otrok najbolj zaupa, se ob 

njih počuti varno, sproščeno, se največkrat z njimi tudi verbalno sporazumeva. Na tovrstnih odnosno 

močnih temeljih lahko z ustreznimi pristopi dosegamo celo presežke v otrokovem delovanju, ko se 

znajde v specifičnih, zanj anksioznih, socialnih situacijah (Shipon – Blum, 2007).  
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Selective mutism foundation (2003) in Shipon – Blum (2003, v Bergauer, 2005) podajata, da lahko 

starši otroku s selektivnim mutizmom pomagajo tako, da: 

 zagotovijo varno in ljubeče okolje za otroka; 

 sprejmejo otroka takšnega, kot je; 

 se ne poslužujejo kazni in groženj, da bi otroka pripravili do govorjenja; 

 imajo upanje za njihovega otroka, saj jim s tem sporočajo, da obstaja pomoč in so skupaj 

zmožni prebroditi otrokovo stanje; 

 krepijo otrokovo samozavest in ga opolnomočajo; 

 poskrbijo, da ima otrok veliko priložnosti, da razišče dodatne aktivnosti, kot so plavanje, 

gimnastika, umetnost, gledališče ali ples; s tem bodo dovoljevali, da otrok najde užitek v 

tovrstnih aktivnostih, utrjujejo svojo socialno moč in krepijo svojo samozavest; 

 poskrbijo za izven šolsko druženje; domov povabijo sošolce, katere otrok simpatizira in jim 

dovoljujejo čas za prosto igro ter interakcijo; ko otrok že prosto govori s sošolci, jih odpeljejo 

v park oziroma nekam ven, kjer otrok še dodatno krepi verbalno komunikacijo izven doma; 

 naj domov prihajajo drugi, različni sošolci (ne več kot dva naenkrat), da se začne 

generalizacija govora na druge situacije in druge ljudi; ko se skupina sošolcev ustali, se 

dogovorijo za snidenje na domu enega od sošolcev; 

 ko peljejo otroka v novo socialno situacijo ali aktivnost, naj tja prispejo zgodaj; s tem otroku 

omogočajo, da »pregleda okolje«, se sprosti in se počasi »ogreje« za interakcije; nikoli pa jih 

ne silijo v interakcije ali igro, pomembno je le, da se strah ob prisotnosti več ljudi zmanjšuje 

in povečuje sproščenost; 

 učijo otroka sprostitvenih tehnik, pozitivne metaforike in vključujejo fizične aktivnosti v 

dnevno rutino; anksioznost se na ta način zmanjšuje; 

 igranje vlog in situacij, ki povzročajo anksioznost pri otrocih, doma; to pomaga razumeti 

težave otroka, hkrati pa jih učimo potrebnih socialnih veščin; 

 poskrbijo za pohvale in socialne nagrade ob verbalni komunikaciji; 

 poskrbijo za lastno dobro počutje, saj otroci zaznajo, v kolikor so starši anksiozni ali 

frustrirani. Starši morajo poskrbeti zase, če hočejo poskrbeti še za njihove otroke; 

 spodbujajo otroka na nevsiljiv način, brez prisile in podkupovanja; 

 v pričo otroka ne razpravljajo o njegovih značilnostih, ampak se s partnerjem dogovorijo, 

kako bodo otroku pomagali usklajeno; 

 informirajo ostale ljudi, da otrokovo obnašanje ni trma ali namerna odklonitev govora, 

ampak se za njegovo molčečnostjo skriva strah; 
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 opazijo in nagradijo otrokovo neverbalno komunikacijo (npr. prikimavanje, pisanje na list, 

pozdrav z roko …), če v določenih situacijah z določenimi ljudmi ni govora; vse to so lahko 

prvi majhni koraki, da se bo v prihodnje počutil bolj sproščeno in se bodo povečale možnosti 

za govor; 

 spodbujajo otrokove interese in tisto, kar dobro zna ter ga zanima; 

 stojijo ob strani in razumejo njegove težave; 

 z otrokom se pogovarjajo o njegovih strahovih; 

 pomagajo mu ozavestiti in razumeti, zakaj ne more govoriti; 

 stvari, ki mu vzbujajo strah, otroku pomagajo spremeniti v bolj prijetne; 

 pripovedujejo o lastnih strahovih, ki so jih imeli v otroštvu in kako so se spopadali z njimi in 

jih premagovali; 

 poudarjajo otrokove pozitivne lastnosti, njegova močna področja, njegove dobre šolske 

spretnosti (računanje, branje, pisanje) in znanje, da se bo otrok počutil bolj sigurno, 

samozavestno in gradil pozitivno samopodobo; 

 pomagajo mu narediti seznam stvari, ki jih dobro počne in ki jih zmore; 

 pogovarjajo se o tem, da vsi kaj težko naredimo. 

Starši ne pomagajo otroku, če: 

 ga kritizirajo – naj otroku raje ponudijo ideje za komunikacijo in zrcalno sliko o tem, kako 

njegovo vedenje dojemajo drugi; neposredno kritiziranje samo povečuje anksioznost, 

medtem ko ideje in predstavitve tega ne počno; 

 prehitevajo proces komunikacije pri otroku; prilagoditi se je treba otroku, njegovim 

potrebam in ne lastnim potrebam po končnem rezultatu; 

 poskušajo zapolniti »prazne« trenutke v otrokovi komunikaciji ali celo končajo stavke 

namesto njih; 

 rešujejo težave, s katerimi se otrok sooča, namesto njih; s tem jih oropajo možnosti za učenje 

reševanja težav in same izkušnje frustracije, napora, ki to s seboj prinaša; 

 podkupujejo, izsiljujejo ali z zvijačo dosegajo, da otrok verbalno komunicira; 

 dnevno nanj naslavljajo vprašanje »Ali si danes s kom govoril v šoli?«, oziroma v katerikoli 

drugi socialni situaciji; s tem pritiskajo in posredujejo pričakovanja, da bo otrok govoril, s 

čimer pa še povečujejo občutek stiske pri otroku; 

 zavirajo neverbalno komunikacijo v veliki želji po verbalni; neverbalna komunikacija je 

pomembna vmesna stopnja, ko otrok prehaja k dejanskemu govoru; v kolikor se zavira, bo 

prehod še toliko težji in dolgotrajnejši; 
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 otroku sugerirajo, kako naj se v določenih socialnih situacijah pogovarja; nasveti in sugestije 

lahko pri otroku povzročijo še dodaten pritisk in anksiozno počutje, če naročenega ne bo 

mogel izpolniti; sugestija naj bo prej ideja, možnost, s katero otroka seznanimo, vendar je od 

njega ne zahtevamo; 

 pretiravajo v hvaljenju, nagrajevanju v primerih, ko otrok spregovori; prav je, da se napredek 

opazi, vendar ne v pretiranih oblikah; otroka lahko s tem ponovno pahnemo v svet nelagodja 

(Eastman, 2007).  

2.6 Sodelovanje strokovnjaka in staršev 

»Starši so nosilci ključnih informacij in igrajo pomembno vlogo v življenju in vzgoji otroka. Imajo 

edinstvene moči, znanja in izkušnje, ki jih lahko prispevajo in delijo o otrokovih potrebah, kar je tudi 

najboljši način za podporo otroku. Zato je ključno, da vsi strokovni delavci aktivno iščejo in vzdržujejo 

sodelovanje s starši. 

Delo strokovnega delavca je bolj efektivno, ko so starši vključeni in prispevajo svoje želje, čustva in 

perspektive o razvoju njihovega otroka. Vsi starši otrok s posebnimi potrebami bi morali biti 

obravnavani kot partnerji« (Dukes & Smith, 2007, str. 6).  

Koristi sodelovanja med starši in strokovnimi delavci so na obeh straneh, še posebej močno pa na ta 

način stremijo k skupnemu cilju, ki je ta, da bi »povečali kakovost otrokovega izkupička« (Jensen & 

Jensen, 2011, str. 51).  

Prva skupna točka, kjer strokovni delavci lahko vpeljujejo starše v soustvarjalni odnos, je ob sestavi 

individualiziranega načrta pomoči otroku. Strokovni delavec mora ob ekspertnem znanju staršev o 

njihovih otrocih »prepoznavati in prisluhniti predlogom ter idejam z njihove strani in jih upoštevati 

vzporedno z lastnimi izkušnjami z otrokom« (Dukes & Smith, 2007, str. 68). V skladu s skupno 

načrtovanim in skupno dodeljenimi posameznimi odgovornostmi, se začne sodelovanje ter nudenje 

pomoči otroku. 

Starši običajno vzdržujejo pestro, zaposleno in hitro življenje, kar pri intenzivnejšem sodelovanju 

deluje kot oteževalna okoliščina. Obe strani, tako starši, kot strokovni delavci, se morajo tega 

zavedati in v skladu s tem dejstvom ustrezno prilagoditi pričakovanja o medsebojnem skupnem 

delovanju. Jensen in Jensen (2011, str. 67) zato še posebej poudarjata, da je »pomembno, da se 

starši, vzgojitelji in učitelji med seboj obveščajo, če to zahtevajo določene okoliščine. Če so starši ali 

pedagogi zaradi kakšnega otroka zaskrbljeni, bi se bilo vsekakor treba sestati«.  
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Stalne oblike sodelovanja med strokovnimi delavci in starši, ki jih omenjata Jensen in Jensen (2011), 

so pogovorne ure, roditeljski sestanki in skupne prireditve. 

Dukes in Smith (2007) navajata še nekaj drugih idej, kako lahko poteka sodelovanje šole s starši. 

Predlagane možnosti so: 

 pošiljanje pisem novosti (Starše aktualiziramo z dogodki, ki so se dogajali, in jih obveščamo o 

dogodkih, ki se pripravljajo v povezavi z njihovim otrokom. To jim daje tudi čas, da otroka 

vnaprej pripravijo na prihajajoče spremembe in novosti.); 

 predajanje dnevnika o otroku (To je uporabno, ko stremimo k določenim ciljem, saj se hitro 

osvetlijo spremembe in rutine otroka. Vidimo, na kaj moramo biti bolj pozorni.); 

 glasovne informacije (Na ta način sodelujemo s starši, v kolikor so ti zelo zaposleni in nimajo 

časa prebirati naših pisnih informacij ali pa niso vešči v branju. Poslušati avdio napravo je 

hitro in učinkovito.); 

 škatla predlogov (Efektiven način, da starše z njihovimi lastnimi predlogi brez pritiska 

vključujemo v dobrobit otroka. Na vidno mesto postavimo škatlo in odpremo možnost njene 

uporabe za vsak trenutek.); 

 neformalna jutra ali družabni dogodki (Nekateri starši so nesproščeni in prestrašeni šolske 

pisarne strokovnega delavca. Veliko lažje delijo informacije ob neformalnih oblikah srečanj.); 

 fotografije (Odličen način, da si medsebojno pokažemo otrokov napredek ali dosežek v smeri 

predhodno zastavljenih ciljev v različnih socialnih okoljih.); 

 videoposnetki (So podaljšek fotografij, saj obe strani dobita podroben vpogled v otrokovo 

funkcioniranje doma in v šoli. Vsekakor je potrebno starše vnaprej prositi za dovoljenje za 

snemanje ali fotografiranje njihovega otroka.); 

 elektronska pošta ali kratka mobilna sporočila (Primerno v vsakem trenutku, še posebej za 

starše, ki preživijo veliko časa v službi ali v stalnem gibanju. Za nekatere je lažje komunicirati 

preko tovrstnih medijev, saj preferirajo sporočila z bistvom in ne nekih dolgih pogovorov.); 

 telefonski pogovori (Se uporabljajo za hitro predajo novosti in v primeru nujnosti. Vsekakor 

se odsvetuje, da se pomembne novosti ali pogovore izpelje preko telefona, saj človeka ne 

vidimo v obraz in nimamo povratnih informacij, ki jih lahko dobimo prek govorice telesa ter 

mimike obraza. Prek telefona se raje dogovorimo za srečanje v živo.). 

Pomembna je stalnost oziroma konstantnost stika med sodelujočimi v procesu pomoči otroku. 

Jensen in Jensen (2011, str. 51) še navajata, da je »pomembno, da si starši in vzgojitelji izmenjujejo 

svoje poglede in iskreno sodelujejo v smislu: »Verjamem, da si kompetenten in da lahko prispevaš 
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tisti del, ki ga sam ne poznam dobro.« Toda to pomeni tudi, da sodelujejo v konkretni praksi: »Prevzel 

bom odgovornost in dejavno sodeloval v otrokovem življenju.«  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Selektivni mutizem je redka, toda kompleksna motnja, pri kateri otroci ne govorijo v specifičnih 

(največkrat neznanih) situacijah, medtem ko v drugih uporabljajo govor povsem normalno. Motnja 

lahko močno oteži življenje otroka ter vpliva na družinsko dinamiko in njene člane. Pri otrocih s 

selektivnim mutizmom je govor področje, ki ni vezano na nezmožnost povedati svoje misli. Očitno je 

govor področje, ki kljub temu, »da si večina med njimi želi komunicirati, zaradi različnih dejavnikov ne 

spregovori. Gre za njihovo nezmožnost soočanja oziroma prenašanja izredno anksiozne situacije 

(pričakovanje, da govorijo), ki povzroči, da večina »zmrzne« na mestu« (Bork, 2010). 

Pri nas je selektivni mutizem še precej neraziskan pojav, medtem ko ga v deželah izven slovenskih 

meja bolje poznajo. Predlaga se (Selective mutism foundation, Shipon – Blum (2006), Busse & 

Downey (2011) idr.) nabor strategij in metod dela z otroki z diagnozo selektivnega mutizma. In ker se 

strokovnjaki (tudi socialni pedagogi) soočajo z otroki s tovrstno motnjo, je pomembno, da poznajo 

značilnosti, izvore in pristope pri delu z motnjo. Z ustreznim znanjem lahko kvalitetno opravljajo svoje 

delo – podpirajo, usmerjajo, svetujejo tako otroku, družini, kot učiteljem. 

Ustrezni strokovnjaki (tudi socialni pedagog) in starši so ključni partnerji in sestavljajo tim pri nudenju 

pomoči otroku s selektivnim mutizmom. V kolikor delujejo sinhrono, povezano, dopolnjujoče, 

soustvarjalno, se to odraža v zmanjševanju ali celo izzvenevanju težave.  

3.2 Cilji 

Z diplomskim delom želim: 

 Raziskati metode dela/pomoči strokovnih delavcev (natančneje, socialnih pedagogov) 

otrokom s selektivnim mutizmom in ugotoviti, koliko ter katere v svoji praksi uporablja 

sogovornica (socialna pedagoginja). 

 Pregledati načine, kako lahko družina in družinski člani pripomorejo k lajšanju življenja 

svojemu otroku s to diagnozo in ugotoviti, katerih se oziroma katerih se ne poslužujejo v 

izbrani družini. 

 S primerjavo napotil v literaturi ugotoviti, ali so stili dela in podpore konkretnemu otroku v 

skladu z napotki, opredeljenimi v literaturi. 

 Na osnovi zapisov vseh pogovorov oceniti stopnjo sodelovanja in njihovo zadovoljstvo z njim. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 

RV1: Katere metode pomoči oziroma dela uporablja socialna pedagoginja pri svojem delu z otrokom s 

selektivnim mutizmom? 

RV2: Katerih načinov za lajšanje življenja otroku s selektivnim mutizmom se poslužujejo starši in 

katerih se ne (po priporočilih iz literature)? 

RV3: Ali so načini dela socialne pedagoginje konkretnemu otroku v skladu z napotili, opredeljenimi v 

literaturi? 

RV4: Kako so starši in socialna pedagoginja zadovoljni z njihovim medsebojnim sodelovanjem? 

3.4 Opis raziskovalne metodologije 

Uporabljena je kvalitativna metodologija študije primera. 

3.5 Opis vzorca 

Vzorec raziskovalnega dela sestavljata socialni pedagog, ki dela z otrokom s selektivnim mutizmom, 

in starš, natančneje mama otroka s to motnjo. Za zagotavljanje anonimnosti so v raziskovalnem delu 

vsa imena spremenjena. 

3.6 Pripomočki 

Uporabljeni pripomočki so bila vnaprej pripravljena okvirna vprašanja za intervjuja in diktafon. 

3.7 Postopek zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov je potekal prek dveh polstrukturiranih intervjujev. Eden je bil izveden z 

mamo otroka, ki ima diagnozo selektivnega mutizma, in drugi s socialnim pedagogom, ki dela s tem 

otrokom. Pri pogovoru sem sledila sogovornikom, jih nisem prekinjala in skušala v čim večji meri 

podpreti vsebine, ki so jih želeli izraziti sami.  

3.8 Obdelava pridobljenih podatkov 

To sta dve zgodbi, pridobljeni od oseb, ki sta različno povezani z otrokom (mama in socialna 

pedagoginja). Gre za odgovarjanje na raziskovalna vprašanja ter z njimi primerjava med dobljenimi 

odgovori in teoretičnimi izhodišči. Med odgovore so vpletene tudi ilustracije povedi sogovornic, ki so 

pridobljene iz obeh pogovorov (Priloga 1 in Priloga 2).  
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3.9 Rezultati in interpretacija 

Podatki o otroku, ki zadevajo študijo primera, so: 

 Ime: Žan* 

 Starost: 11 let  

 Razred: 5. razred rednega osnovnošolskega programa 

 Število otrok v družini: 2 

 Starša: v zakonski zvezi, živita skupaj 

Raziskovalno vprašanje 1: Katere metode pomoči oziroma dela uporablja socialna 

pedagoginja pri svojem delu z otrokom s selektivnim mutizmom? 

Socialna pedagoginja pri svojem delu z otrokom s selektivnim mutizmom deluje postopno, korak za 

korakom. Z začetkom v vrtcu se tako ni osredotočala na sam govor in pomanjkanje le-tega pri Žanu, 

temveč je pričela z usvajanjem dveh osnov medosebne interakcije, očesnega stika in fizičnih dotikov. 

To je dosegala prek iger, ki so bile vezane na logično mišljenje, in prek nekoliko starostno 

zahtevnejših družabnih iger. Zaznala je, da je to Žanovo močno področje, znotraj katerega čuti, da 

zmore, in iz tega položaja, kjer se je Žan počutil dobro, začela graditi na zaupanju in njegovi socialni 

interakciji. V sam fizični kontakt ga ni silila, temveč mu je odprla možnost za dotik in hkrati njemu 

prepustila odločitev, kdaj bo fizični stik vzpostavil. Socialna pedagoginja navaja: »Eno roko sem vedno 

imela na mizi, kjer sva se igrala. Imela sem jo gor pol leta in se je ni dotaknil. Potem sem mu pa rekla 

da, ko se je bo dotaknil, da bo to zame znamenje, da se jaz njega lahko dotaknem«. Z veliko mero 

potrpežljivosti je čakala, da se bo v Žanu vzpostavila tolikšna mera zaupanja in ugodja ob njunem 

sodelovanju, da bo sam »povedal«, kdaj bi bil telesni stik med njima zanj sprejemljiv.  

Ob prehodu iz vrtca v osnovno šolo je pozitivno izkoristila predhodno poznavanje in nadaljevala s 

procesom pomoči. Začela je s stalnimi prihodi v razred, kjer se je nahajal Žan, in s svojo prisotnostjo 

lajšala situacijo novih ljudi okoli njega. Ko se je tega enkrat privadil, je začela s kombinacijo prihoda v 

razred in odhoda v njen kabinet. Na individualne ure z njim ni prešla v trenutku ali na hitro. Tega se je 

posluževala že v vrtcu, potem pa je s tem nadaljevala tudi v šoli. Postopnost se je vršila tudi na ta 

način, da je ob odhodu v njen kabinet, vedno poleg povabila še nekaj drugih otrok. Ni bilo takojšnjega 

preskoka, da bi moral Žan biti sam z njo. Tako se je formirala manjša skupina od tiste v razredu, kjer 

je bilo tudi več možnosti za zaupnost in Žanovo vključevanje. Ko je med njima prišlo do ustaljenega 

odnosa, je Žan lahko tudi sam izbiral otroke, ki ju bodo pospremili v kabinet. Korakoma sta na ta 

*Ime je spremenjeno. 
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način potem lahko začela delati tudi sama, individualno. Vse korake, ki so bili načrtovani, mu je 

socialna pedagoginja predhodno razložila, pojasnila, napovedala. 

Sledilo je spodbujanje neverbalne komunikacije. Pokazala, dovoljevala in spodbujala je, kakor sama 

navaja, »kimanje, z rokami mi je kazal, pokazal, pisal mi je tudi, na mizi sem imela kup listkov in on si 

je vzel in pisal. // … pokazal mi je kakšne slikce, ko sva kaj obravnavala«. Kartončkov ali 

komunikacijskih tablic ni uporabljala, saj je mnenja, da Žan niti ni takšen tip otroka, da bi to bilo zanj 

primerno. Socialna pedagoginja je z njim ves čas komunicirala verbalno. Med utrjevanjem neverbalne 

komunikacije je Žanu med procesom večkrat ušel že kakšen glas, vendar specifičnih strategij oziroma 

pristopov k tem pojavom socialna pedagoginja ne navaja. Neznanka je, kako je na to sploh 

odreagirala.  

Pri konfliktnih situacijah, ki so se morebiti pojavljale pri Žanu, si je pomagala tako, da je spraševala 

njegove sošolce o dogodkih oziroma so ji večkrat kar sami povedali, v kolikor so kaj videli. Kasneje je z 

Žanom lažje odprla temo konflikta, saj je vedela, kaj vprašati in je tako izvedela njegovo plat zgodbe. 

Sam ji o konfliktih ni »govoril« oziroma ji o takšnih dogodkih ni ničesar pokazal, napisal. Sošolcev v 

tem segmentu ne zaznava kot posrednike med njima, čeprav so to bili. Teme, kot so konflikti oziroma 

z eno besedo, težke teme, je z njim težje odpirala, ker ji jasno o tem ni želel ničesar povedati. Na teh 

točkah je uporabila zgodbe, ki so bile vezane na njegov identifikacijski model – mačko. »… In ko je kaj 

bilo, sem poskusila kakšno pravljico o muci dobiti ali pa sem pretipkala v muco, ker se z mucami še 

zmeraj zelo identificira. In potem je večkrat tudi muci povedal, ne meni, ampak muci, kaj se je 

dogajalo«. V zgodbe je vpletla težavnostno tematiko in jo prek mačke izpostavila pred Žanom. Žan je 

tako lažje izrazil svoje občutke, svojo plat, saj je vse povedal mački in ne socialni pedagoginji. Nekaj 

časa sta imela mačko kot komunikacijskega posrednika med njima.  

V četrtem razredu se je ocenjevalo branje in bralno razumevanje učencev, kar je za Žana 

predstavljalo hudo težavo. Socialna pedagoginja je ponudila diktafon in svoj kabinet, kjer je imel 

možnost sam posneti svoje branje. Žan je ponudbo sprejel in učinek je bil pozitiven. Glasno je bral v 

kabinetu, vendar pod pogojem, da socialna pedagoginja ostane za dvemi zaprtimi vrati. Posnetek 

njegovega branja je lahko poslušala šele, ko je Žan odšel nazaj k pouku. Socialna pedagoginja se je 

vsemu temu prilagodila in vse upoštevala. Sčasoma se je prostorska distanca postopno zmanjševala 

tako, da je socialna pedagoginja prišla do predprostora in drugih vrat, ki so bila še vedno zaprta. 

Posnetek je sedaj poslušala tako, da je Žan za tisti čas stopil ven, potem pa je prišel nazaj v njen 

kabinet. Hitro je lahko poslušala posnetek tudi tako, da je bil on poleg nje v istem prostoru. Nato je 

prepustila Žanu, da sam pripira vrata tako, da se bo on še vedno počutil ugodno za glasno branje. 

Vrata so bila vsakič bolj odprta in tudi ona je že lahko stala pred vrati ter ga ob snemanju neposredno 
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poslušala. Nazadnje pa je stala med vrati, ko je glasno bral. Govorila mu je, da ga ne sliši in da mora 

zato priti še nekoliko bližje. Na ta način je prišla do pozicije med vrati in se na koncu že usedla poleg 

njega. K vzpostavljanju očesnega stika ga ni silila, tako da je do pogledov proti njej Žan prišel kar sam.  

Ko se je zgodilo, da je Žan z njo prvič verbalno spregovoril, je socialna pedagoginja (naključno) stala 

med vrati. »In ga vprašam naslednjo stvar in mi je samo odkimal«. Ko je želela priti bližje, se je Žan 

vrnil na neverbalno komuniciranje z njo. V trenutku, ko se je vrnila med vrata, sta povsem običajno 

verbalno komunicirala do konca ure. Upoštevala je Žanove potrebe in točko, do kamor sega njegovo 

območje ugodja ob verbalni interakciji z njo. »In nisem hotela tisto uro nič ga, se menit o tem, da sva 

midva spregovorila«. Na dejstvo, da je Žan verbalno spregovoril, socialna pedagoginja ni dajala 

neposredne pozornosti in poudarka, čeprav je bila pri sebi več kot presenečena. To je storila 

naslednjo uro in »… ga vprašala, če mi bo pokazal, kdaj lahko jaz do njega pridem in sem bila potem 

eno uro še med vrati, potem sem prišla do mize in potem sem se že usedla zraven«. Žan je skozi vse 

korake ostajal na verbalni interakciji.  

V zelo veliki meri posluša Žana, upošteva njegove potrebe, se mu prilagaja in mu ponuja 

najrazličnejše možnosti participacije. Skupaj sta sestavila urnik, katerega se Žan drži in dopolnjujoče 

postavila meje v njunem odnosu. Socialna pedagoginja poskuša izkoristiti prav vsako socialno 

situacijo, v kateri se pojavi druga, Žanu nova oseba. Poskuša ga pripraviti do tega, da verbalno pove 

vsaj kakšno besedo. V kolikor ve, da sledijo katere novosti v sklopu šole, ga na to pripravi. »In tudi 

midva sva se prej pogovarjala o tem, poglej to te čaka, to bo treba in vem, da je težko, ampak imaš 

dovolj časa, da se na to pripraviš. Za njega so najslabše te stvari, zdajle. On se zmede, moraš ga 

pripravit oziroma mu dati čas, da razmisli in se sam pripravi«. Vnaprej mu pove, pojasni, razloži, kaj 

se bo dogajalo in mu s tem ponudi čas, da razmisli in se pripravi, saj ve, da to potrebuje. Veliko 

sodeluje tudi z Žanovimi starši v želji, da bi vsi delali v isto smer, v njegovo dobro.  

Raziskovalno vprašanje 2: Katerih načinov za lajšanje življenja otroku s selektivnim 

mutizmom se poslužujejo starši in katerih se ne (po priporočilih iz literature)? 

Z vstopom v vrtec so starši opazili, da z Žanovim verbalnim komuniciranjem obstajajo težave. Kljub 

temu so razloge iskali v sramežljivosti in si govorili »pa saj bo, malo se mora prilagoditi, mogoče rabi 

več časa«. Po navajanjih Shipon – Blum (2007) je to nepravilno, neprimerno in nevarno pristopanje. 

Skozi čas so postali bolj pozorni na izostajanje verbalne interakcije s socialnim okoljem in na podlagi 

prebranega članka v reviji odšli do različnih zdravstvenih strokovnjakov. Literatura specifično sicer niti 

ne priporoča niti ne odsvetuje odhod k zdravstvenim specialistom, vsekakor pa podpirajo pravilno 

detekcijo in pravilno obravnavo pojava selektivnega mutizma s strani tako imenovanih strokovnjakov 
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(npr. Bork, 2010, Shipon – Blum, 2007). Žanova mama si je za strokovnjake v njenem primeru izbrala 

»splošnega zdravnika, potem z napotnico k psihologu, nevrologu, genetiku, pedopsihiatru«.  

S stalnimi obiski in menjavanjem oseb, ki so raziskovale selektivni mutizem pri Žanu, se je on vsakič 

bolj in še bolj zapiral vase. Mama je to zaznala in prekinila serije obiskov ter študij. S tem mu je 

povrnila občutek varnosti, ki se je s tovrstnimi obiski vidno izgubljal, in mu zagotovila okolje, v 

katerem bo lahko bil takšen kot je. V nadaljnje »raziskovanje« ga ni silila. Vse te elemente pomoči 

izpostavljata tudi Selective mutism foundation (2003) in Shipon – Blum (2003, v Bergauer, 2005), in 

sicer kot učinkovite strategije. V sodelovanju so tako ostali samo s psihologom. 

V skupini v vrtcu se Žan od začetka ni verbalno sporazumeval niti s sovrstniki. »Takoj tudi z otroci ni 

(govoril) ne, kdaj točno se je ta komunikacija z otroci začela, se pa ne spomnim«. To je mama sicer 

zaznala, vendar specifičnih strategij za premike na tej točki ni navedla. »Če je bila manjša skupina 

otrok je boljše deloval že takrat, ko jih je bilo pa več, se je bolj umaknil«. Mami je to bilo jasno, vendar 

posebnih krepitvenih prijemov vseeno ne omenja. Po priporočilih Selective mutism foundation 

(2003) bi morali starši otroka opolnomočati in spodbujati, v kolikor zaznajo pozitivne zunanje vplive, 

o čemer pa v primeru te družine težko govorimo.  

Ker so v vrtcu zaznali pomanjkanje tudi na neverbalnem področju izražanja, so najprej začeli z 

usvajanjem in uporabo le-tega. Mama navaja, da so spodbujali »kimanje, odkimavanje, kazanje, Žana 

pa so puščali samega tudi v sovrstniki«, ker so videli, da je tam komunikacija vseeno boljša. 

Spodbujanje in ne zaviranje neverbalne komunikacije kot pomemben korak pomoči navaja tudi 

Shipon – Blum (2003, v Bergauer, 2005), saj to privede do večje sproščenosti otroka in s tem 

odpiramo več možnosti za govor.  

Kot strategiji pomoči pri prehodu iz vrtca v šolo bi lahko navedli enoletni odlog šolanja in pozornost 

na dejstvo, da bi se v razredu skupaj z njim znašli Žanu znani obrazi (sošolci, s katerimi je bil skupaj že 

v vrtcu). »Eno leto smo tudi odložili šolanje, ravno iz naslova selektivnega mutizma. Gledali smo sicer, 

da so bili sošolci tisti, ki so bili že v vrtcu z njim, da je imel par teh prijateljev«. V literaturi tovrstnih 

pristopov pomoči konkretno ni zaznati, bi pa jih povezala z zagotavljanjem in nudenjem varnega 

okolja otroku s selektivnim mutizmom, katerega izpostavlja Selective mutism group (2003). Z 

mišljenjem, da bodo Žanu ob nekaterih že znanih obrazih in dodatnim letom priprav na drugačne 

okoliščine in ljudi, ponudili ob prehodu vsaj delno varno okolje, so s tem želeli le lajšati in pomagati.  

Žanovi starši so se pretežno ravnali po nasvetih, ki so jih dobili s strani psihologa in s strani šole. 

Mama pravi, da so poleg vseh teh nasvetov tudi sami ravnali, kakor so najbolje vedeli in znali sproti. 

»Poskušala sem najti tudi literaturo«, je povedala mama, ki se je o pojavu na vsak način izobraževala. 
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Ravnanja povezujem s strategijami pomoči, ki jih navajata tudi Shipon – Blum (2003, v Bergauer, 

2005) in Selective mutism group (2003), ko pravita, da morajo starši poskrbeti za lastno podporo in 

lastno razumevanje v povezavi s selektivnim mutizmom, v kolikor želijo ustrezno pomagati svojemu 

otroku. Če so starši dobro informirani o selektivnem mutizmu in o možnih pristopih pomoči, lahko 

vse znanje in razumevanje prenesejo tudi na druge (predvsem na bližnje socialno okolje). Mama 

omenja, da so »razložili tudi tem otrokom, ki k nam hodijo« o težavi, ki pesti Žana, kar podkrepi zgoraj 

omenjeno strategijo pomoči o informiranju okolice o pojavu. S tem vsekakor lajšajo življenje, ki Žana 

vsakič čaka izven doma. 

V procesu napredovanja so počakali, da Žan popolnoma sproščeno neverbalno komunicira in niso 

prehitevali samega procesa v želji po čim hitrejši rabi verbalne komunikacije. Eastman (2007) 

poudarja enako – potrebno je upoštevati potrebe otroka in se prilagoditi, ne siliti oziroma iti preko 

otroka. Sklepam, da ravno iz tega naslova niso imeli težav, ko so začeli z rabo diktafona. Žan je že 

prišel do točke, ko je trdno stal z neverbalno komunikacijo in nadaljevanje poti proti govoru se je 

zdela naravna, logična smer.  

Starša sta pripomogla k Žanovemu napredku tudi s tem, da sta mu stala ob strani in mu nudila 

razumevanje (Shipon – Blum, 2003, v Bergauer, 2005). Od začetka namreč ni želel, da bi bil kdo poleg, 

ko se je med branjem snemal na diktafon. Mama pravi: »… on se je zaprl v sobo in bral sam ... // 

Vrata so morala biti čisto zaprta in ni smelo biti nobene motnje«. Starša nista silila vanj, temveč sta 

pristopila z razumevanjem, da je to tisto, kar on potrebuje. Korakoma sta potem delovala tako, da je 

lahko na koncu eden od staršev sedel čisto poleg njega in ga poslušal med branjem. Mama pravi, da 

je to dosegala s tem, da »Si včasih govorim, da bom mirna z njim, da mu bom mirno razložila, da si 

bom vzela časa do nezavesti, pa sem mu dovolila, da se je prej pet ur samo igral, da je bil potem 

pripravljen sodelovati in bil odprt za nekaj novega. // Veliko časa sem si vzela in presedela v tišini 

zraven njega, preden je sploh par besed prebral«. Mama je sicer mnenja, da niso imeli nekih posebnih 

strategij, vendar jih v istem stavku veliko navaja. Shipon – Blum (prav tam) izpostavlja, da je 

pomembno spodbujati interese otroka, saj tako večamo možnosti za njegovo odprtost ob novostih. 

Tukaj bi bilo moč najti tudi povezavo z njegovim identifikacijskim modelom – mačko. »In jih večkrat 

potem tudi oponaša. Hodi kot muca in oglaša se tako«. Starša ga pri tem nista zavirala ali mu 

preprečevala oglašanj in ravnanj, katerih se je Žan posluževal, ko se je vživel v mačko. Sprejemala sta 

ga takšnega kot je in krepila njegove interese, kar je prinašalo pozitivne rezultate.  

Starši so se pretežno učili na podlagi lastnih izkušenj, saj mama izpostavlja, da »smo mogli prvič 

situacijo srečati in videti, potem smo pa vedeli in se po njej ravnali«. Če je prišlo pri Žanu do 

težavnostnih odzivov, so to videli in se naučili, kako ravnati v prihodnje. Nekaterih odzivov in situacij 



32 
 

res ne moraš predvideti, vseeno pa po priporočilih Selective mutism group (2003) zgodnji prihod v 

socialno situacijo zmanjšuje možnosti za občutke anksioznosti. S tem otroku damo priložnost in čas, 

da si situacijo ogleda, jo analizira in se nanjo privadi. V primeru te družine pa sta Žana starša v 

situacije (sploh od začetka) kar potisnila, s čimer sta pripomogla k temu, da so morali odhajati 

predčasno domov. Od njegovih odzivov sta se tudi veliko naučila in prišla do spoznanja ter 

razumevanja, da »je njemu potrebno povedati vnaprej, da je lažje, da je bolj pripravljen potem«. S 

tem Žanu omogočita čas, da se na stvar pripravi, o njih razmisli. Zgodnjih prihodov in vnaprejšnjih 

napovedi se držita še danes. Podobno sta naredila tudi na prehodu v peti razred, saj sta mu starša še 

pred začetkom šolskega leta povedala, »da zdaj v petem razredu bo potrebno pa govoriti«. To vidim 

kot dvorezni meč – po eni strani je dobro, da sta ga obvestila vnaprej, da se je imel čas pripraviti in ga 

to nekoč v šoli ne bi preveč presenetilo, po drugi strani pa sta z odkritim pričakovanjem govora pri 

otroku vzpostavila povečanje anksioznosti in strahu za prihodnost. S tem sta ustvarila pritisk, kar pa 

lahko privede do dodatnega zaprtja otroka pred situacijo, v kateri je govor pričakovan. Na to 

opozarjata tako Shipon – Blum (2003, v Bergauer, 2005), kot Eastman (2007). S težavo bi z gotovostjo 

trdila, ali so bile na Žana naslovljene besede strateško v pomoč ali prej v oviro.  

Podobne misli se mi porajajo ob navedenih maminih spodbudah, ki jih je nudila svojemu otroku v 

primeru, da česa ni znal ali ga je česa bilo strah. »Spodbujali smo ga potem v tej smeri, da mora, da to 

ni nič hudega, če se kdaj zmoti, da lahko tudi kakšen račun preskoči, če ga ne zna«. Po eni strani mu 

je govorila, da se Žan mora lotiti določene stvari, po drugi strani pa mu je govorila, da vsi kdaj česa ne 

zmoremo in da to ni nič hudega. Kakor pravi Shipon – Blum (2003, v Bergauer, 2005), otroku s 

selektivnim mutizmom v takšnih situacijah pomagamo tako, da mu pomagamo stvari, ki mu vzbujajo 

strah, predrugačiti v bolj prijetne in mu hkrati pokažemo, da tudi mi nismo vsevedni ter imamo svoje 

strahove. Ponudimo tudi ideje za možne rešitve, katerih se poslužujemo sami, česar sicer mama ne 

omenja kot nečesa, kar bi sama izvajala. Zaznala sem, da mu bolj govori o strahovih brez idej o 

rešitvah in mu na svoj način pomaga, da bi zastrašujoče stvari prenehale biti takšne s 

predrugačenjem le-teh v bolj prijetne. Spet drugič mu pa reče, da mora, kar me ponovno spominja na 

že zgoraj omenjeno prisilo in dodatno večanje negativnih občutkov aksioznosti. Verjamem, da je Žan 

v tem segmentu precej zmeden, kar dodatno otežuje pot proti njegovi verbalizaciji.  

Mama je izpostavila kar nekaj situacij, v katerih je Žana reševala iz njih in govorila namesto njega. 

Eastman (2007) to močno odsvetuje, saj s tem otroka oropamo priložnosti za učenje iz nove situacije. 

Dodala bi, da hkrati še dodatno zaviramo govor otroka na ta način, saj je njemu lažje, če nekdo 

odgovori namesto njega. Težje ga bomo spodbujali h govoru, saj bo otrok vajen, da navadno ni on 

tisti, ki odgovarja. Vseeno se mi zdi spodbudna novica, da mama ve, »da to ne smem, da to so 

situacije, ki jim bo izpostavljen in jim je«. Iz socialnih situacij ga ne bo morala reševati vsakič znova. 
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Moral se bo naučiti s tem spoprijemati sam in že dela na tem, da bi temu res bilo tako, sama pa se 

kolikor se da izogiba govoru namesto njega. Sicer so njene spodbude h govoru ponovno nekoliko 

vprašljive, saj ga zelo neposredno ogovarja pred drugimi na način »pa daj no, Žan, kaj … Boš pa že 

povedal. Povej kaj. Zakaj si zdaj tiho? Saj lahko govoriš«. To močno spominja na kritiko, katero 

omenja Eastman (prav tam), in z njo krepitev pritiska na otroka. Predlaga, da bi starši morali ponuditi 

samo idejo o komunikaciji, izbiro pa prepustiti otroku, česar pa iz mamine pripovedi ni zaznati. Žan se 

mora pretežno znajti kar sam. Dobro je, da Žana vztrajno in vse pogosteje izpostavlja situacijam, kjer 

se od njega pričakuje govor, vendar bi animacija h govoru morala biti primernejša. Mislim, da Žanu 

niti ni jasno, kako ga dojema zunanji svet, in da mu starši ne nudijo zrcalne slike o tem, na kar 

opozarja Eastman (prav tam).  

Dodatna strategija pomoči otroku s selektivnim mutizmom, ki jo navaja tudi Shipon – Blum (2003, v 

Bergauer, 2005) je, da otroku predstavimo pojav selektivnega mutizma in mu razložimo, kaj se z njim 

dogaja. »Mi smo mu tudi predstavili selektivni mutizem, povedali, razložili, kaj se z njim dogaja, 

skupaj sva si pogledala eno oddajo o selektivnem mutizmu«. Razumel je, zakaj ne more govoriti in to 

tudi ozavestil. Starši so pristopali v skladu z napotili v literaturi.  

Pri Žanu se nikoli niso posluževali niti kazni niti groženj v povezavi z govorom, kar je vsekakor 

strategija pomoči, ki jo izpostavlja Selective mutism foundation (2003). »V tem ne vidiva smisla« in s 

tem nista pristopala k otroku. So se pa posluževali tudi nekaterih alternativ v želji po pomoči, vendar 

naj v tem ne bi bilo učinka. Literatura kot strategijo pomoči neposredno tudi ne izpostavlja 

posluževanja alternativ, kar mi potrjuje navedene izkušnje staršev.  

V primerjavi z literaturo sem zaznala, da se starši poslužujejo kar precejšnjega dela navedenih 

pristopov pomoči v odnosu z Žanom, vseeno pa jih ostaja kar nekaj, ki niso v njihovi rabi. Ker ni bilo 

omenjeno v pogovoru, bi lahko trdili, da so odsotne možnosti in priložnosti za raziskovanje dodatnih 

aktivnosti, prek katerih bi Žan lahko še bolj sprostil občutke napetosti in krepil svojo samozavest. 

Omenjeno je bilo, da k njim domov hodijo njegovi sošolci, vendar je izostal podatek, ali vabijo tudi 

druge sošolce, s katerimi se Žan morda ne druži tako intenzivno, da bi s tem postopoma spodbujali 

generalizacijo govora. Ne učijo ga sprostitvenih tehnik in ne igrajo iger vlog doma, kjer bi se lahko 

iskale rešitve za situacije, ki Žanu predstavljajo strah in negotovost. Prav tako ni bilo nič rečenega o 

tem, da kdaj pohvalijo Žana v kolikor verbalno kaj komunicira.  

Verjamem, da je težko misliti na prav vse, ko si enkrat z njim v konkretni situaciji, ali pa poznati prav 

vse pristope, ki naj bi nudili spodbudno moč za naprej, sploh ker je literatura še tako okrnjena.  
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Raziskovalno vprašanje 3: Ali so načini dela socialne pedagoginje konkretnemu otroku v 

skladu z napotili, opredeljenimi v literaturi? 

Socialna pedagoginja s svojimi pristopi in načini dela deluje tako, kot to predlaga strokovna literatura. 

Prvega koraka, ki ga predlaga Bork (2010) o ugotavljanju stopnje mutizma, na kateri se nahaja otrok, 

ni navedla, pri čemer sklepam, da je ta korak pred njo izvedel psiholog. Sama je namreč pričela z 

delom neposredno iz točke nič, torej iz točke absolutnega mutizma, o čemer je morala biti 

seznanjena. Sicer pa je sledila prav vsem napotilom, ki jih navaja Bork (prav tam). »Glavni okvir je bil, 

da smo naredili IP-skupaj in smo tudi že določili osnovne cilje, ki naj bi jih v tem letu dosegel«. 

Pregledala je strategije, s katerimi bi jih bilo moč dosegati in skozi celoten proces pristopala 

postopno, korak za korakom, brez hitenja.  

Začenši od absolutnega mutizma je socialna pedagoginja z Žanom ves čas komunicirala na verbalni 

ravni in zagotavljala precejšen nabor možnosti za neverbalno komuniciranje, katere si je on moral 

samo izbrati (»… kimanje, z rokami mi je kazal, pokazal, pisal mi je tudi … // … pokazal mi je, kakšne 

slikce, ko sva kaj obravnavala«.). Po Shipon – Blum (2006) so to prvi ustrezni koraki pomoči, ki vodijo 

v spoznanje otroka, da lahko s svetom komunicira tudi brez neposrednega govora. Na tej isti stopnji 

naj bi strokovnjak skupaj z otrokom odkrival tudi čustva, ki se v otroku porajajo, ko ta vstopi v 

socialno situacijo, česar pa socialna pedagoginja ne navaja pri svojem delu z Žanom. Zakaj je temu 

tako, bi težko z gotovostjo trdili, saj podatek umanjka, vendar je možnih več interpretacij. Morda za 

ta korak ni bilo potrebe, ker je Žan že dovolj samostojno prepoznaval čustva pri sebi, morda sta korak 

izpeljala in je socialna pedagoginja pozabila na ta podatek, morda se korak ni izvršil, ker se socialni 

pedagoginji ni zdel pomemben in podobno. 

Po utrjeni neverbalni komunikaciji je socialna pedagoginja za prehod k verbalni uporabila elemente 

pomoči, ki jih navaja Shipon – Blum (prav tam). Začela je z uporabo diktafona in posrednikov 

komunikacije. Diktafona ni uporabila in posnetkov ni predvajala, v kolikor se Žan s tem ni strinjal, in 

vsakič je spraševala za dovoljenje z njegove strani. Pri posrednikih komunikacije (čeprav sama pravi, 

da »posrednikov med nama pa ni bilo«) se je obrnila na Žanove sošolce in njegov identifikacijski 

model mačke, s katero je dosegala, da je Žan povedal stvari, ki jih njej sicer nikoli ne bi. Oba prijema 

sta se odražala v otrokovem napredku in lažjemu stremljenju k verbalizaciji. V literaturi omenjenega 

kognitivnega pristopa ritualnih glasov pri delu ni uporabila.  

Pomemben poudarek, ki ga ravno tako izpostavlja Shipon – Blum (prav tam), vidim v tem, da 

strokovni delavec, ki dela z otrokom s selektivnim mutizmom, ob glasovnih vložkih otroka, odreagira 

nevtralno. Enako je ravnala tudi socialna pedagoginja, ki dela z Žanom. Pri občasnih »aham« in 
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»mhm« ni nič kaj posebno odreagirala, prav tako ne, ko je Žan prvič spregovoril. »In nisem hotela 

tisto uro nič ga, se menit o tem, da sva midva spregovorila. Ampak sva pa naslednjo uro«. Kljub šoku 

je obdržala nevtralno držo in se na pogovor o uporabi govora ustrezno pripravila za naslednje 

srečanje.  

Socialni pedagoginji tudi ni bilo toliko pomembno, kako je Žan z njo komuniciral. Bolj pomembno ji je 

bilo, da je sploh komuniciral. Na to opozarja tudi Giddan (1997), da se mora dovoljevati, da otrok sam 

izbere način odziva. Tega se je v njunem odnosu dosledno držala, saj pravi: »Vse sva se zmenila, samo 

nič ni povedal«.  

Pri pomikanju proti verbalizaciji je socialna pedagoginja uporabila tudi enega od vedenjskih 

pristopov. Strokovno se mu reče izzvenevanje stimulusa. Žanu je socialna pedagoginja na začetku 

predstavljala negativni stimulus in prepreko za lastni govor. S postopnim približevanjem in 

prepuščanjem, da Žan sam določi meje, do koder je njemu še zmeraj ugodno govoriti ob njeni 

prisotnosti, je negativni stimulus počasi izostajal. Danes je že popolnoma izzvenel in se nadomestil s 

pozitivnim predznakom, saj ob socialni pedagoginji Žan sproščeno govori. Ostalih vedenjskih 

pristopov socialna pedagoginja ni omenila, bi pa vseeno izpostavila še enega, ki se ne kaže v 

neposredni luči, ga pa sama vseeno zaznavam. To je pristop samomoderiranja. Socialna pedagoginja 

je namreč v nekem trenutku »… poslušala posnetek in je bil on (Žan) že zraven«. S predvajanjem 

posnetka Žanovega branja v njegovi prisotnosti je posredno dovoljevala, da je Žan slišal svoj glas in 

svoje branje ter imel možnost slišati tudi ustreznost lastne verbalne komunikacije. Sam sebe je na ta 

način lahko popravljal oziroma se moderiral.  

Po literaturi sodeč vsi navedeni pristopi in strategije podpore pri delu z otrokom s selektivnim 

mutizmom niso nujno uporabni za vsakogar. Uporabimo pač tiste, ki se zdijo za specifičnega otroka in 

njegove potrebe najbolj primerni. Zato ne zaznavam kot pomanjkanja, da nekaterih strategij, ki so 

sicer navedene v literaturi, socialna pedagoginja ni uporabila v praksi z Žanom. Morda nanj ne bi 

delovale uspešno, ker »ni takšen tip otroka« za prav vse stvari, kakor to navaja tudi socialna 

pedagoginja. 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako so starši in socialna pedagoginja zadovoljni z njihovim 

medsebojnim sodelovanjem? 

Sodelovanje med starši in socialno pedagoginjo je na zelo visokem nivoju. Stiki se stalno ohranjajo, 

tako da ni prekinitev v odnosu in s tem ni informacij, ki bi lahko ostajale zakrite eni ali drugi strani.  
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Tako socialna pedagoginja, kot starši neposredno navajajo, da medsebojno delovanje pozdravljajo, 

da ga cenijo, da ima zanje veliko vrednost in da si brez tega niti ne predstavljajo, kako bi bilo z 

Žanovim delovanjem. Komunikacijo med njimi vidijo kot nujno potrebno. 

Socialna pedagoginja vidi vrednost sodelovanja v tem, da nobena stran ne dela ničesar po svoje ali na 

lastno pest, temveč vse v dogovoru med vsemi udeleženimi (»skupaj nekaj delamo z otrokom«). Na 

ta način skupaj stremijo k istim ciljem in imajo isto vizijo pred seboj. Tudi samo delo je enotno 

naravnano in s tem preprečujejo, da bi Žan imel dvotirne informacije ali vzgojne pristope, kar bi 

vodilo do otrokove zmedenosti. Mama pa vidi vrednost v pretočnosti informacij, saj s konstantnimi 

stiki izmenjujejo izkušnje in novosti. Pomembno se ji zdi, »da jim lahko dam povratno informacijo o 

tem, kaj je doma, kje je težko doma, kaj se lahko tu in jaz sem izvedela, kaj se v šoli dogaja in sem ga 

doma lahko povprašala kaj več«. Tako vsi dobijo vse informacije, z vseh področij življenja otroka – 

mama s področja šole in socialna pedagoginja s področja doma ter zunanjega okolja. O izmenjavi 

pogledov ter izkušenj govorita tudi Jensen in Jensen (2011). 

O načinih komuniciranja med seboj in medijih, prek katerih ohranjajo stike, obe strani pravita, da jih 

je kar nekaj. Telefonski pogovori, elektronska sporočila, redni roditeljski sestanki, redne mesečne 

govorilne ure, začetno snidenje za snovanje individualnega načrta pomoči in končni sestanek z 

evalvacijo vsako leto. Vse našteto se sklada z literaturo, saj tako Jensen in Jensen (2011), kot Dukes in 

Smith (2007) predlagajo redne sestanke, kontakt preko telefona in elektronskih sporočil, skupno 

oblikovanje individualiziranega načrta. Ostalih predlogov, zavedenih v literaturi, v njihovem odnosu ni 

zaznati. Morda bi lahko rekli, da zaradi tako intenzivnega in rednega stika, kakor ga imajo, nekateri 

izmed teoretičnih predlogov niti niso potrebni v odnosu. Ideje glasovnih informacij ali pisem novosti 

se, na primer, zdijo odveč, saj komunikacija teče povsem ustrezno tudi brez tega. Starša in socialna 

pedagoginja tega očitno ne pogrešajo, sicer bi to izpostavili že med samim pogovorom.  

Izpostavila bi še pisanje poročil vsake ure, ki jo izpelje socialna pedagoginja z Žanom. Tega podatka 

neposredno v pogovoru sicer ni zaznati, je pa informacija pridobljena v sklopu tega. Morda je 

socialna pedagoginja pozabila na to med uradnim intervjujem, vendar se je spomnila kasneje, ko je 

bilo uradnega dela že konec. Dejstvo je, da si zapisuje poročila izvedenih ur z Žanom in jih odprto 

predlaga tudi staršem, ko se snidejo. To dejanje bi povezala s predajo dnevnika o otroku, kakor to 

navajata Dukes in Smith (2007). Pisanje poročil o otroku je neke vrste pisanje in vodenje dnevnika o 

njem in njegovih premikih, spremembah. Ker jih socialna pedagoginja podaja tudi staršem v vpogled, 

tu vidim stičnost s predajo dnevnika o otroku, čeprav ga oni neposredno ne imenujejo tako.  
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S pogledom čez celoto lahko trdim, da so starši in socialna pedagoginja zelo zadovoljni z njihovim 

medsebojnim sodelovanjem, zanj in za vso pripravljenost ter odprtost so drug drugemu hvaležni in so 

jasno pripravljeni delati na njem še naprej. 
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4 ZAKLJUČEK 

Vsak otrok s tovrstno težavo je edinstven. V naboru strategij pomoči in podpore zato niso primerne 

prav vse za vsakogar. Ključnega pomena je, da izhajamo iz otroka kot posameznika, iz njegovih 

interesov, želja, značilnosti.  

Prek študije primera sem spoznala, da motnja ne sme ostati neobravnavana in prepuščena z mislimi, 

da je pojavnost le-te prehodna ter da bo minila sama od sebe. Omenjeni težavi moramo nameniti 

veliko pozornosti, skrbno načrtovane korake obravnave in ustrezno prilagojene pristope pomoči. V 

celoten proces pa morajo vedno biti vključeni vsi, ki se jih selektivni mutizem kakorkoli zadeva – 

otrok, starši, šola, zunanji sodelavci … Z medsebojnim sodelovanjem in soustvarjalnimi odnosi, ki se 

vztrajno prepletajo med seboj, lahko dosegamo premike v smeri omiljenja ali celo izginevanja 

mutizma. S tem hkrati prispevamo k lažjemu in kvalitetnejšemu življenju posameznika, ki se sooča z 

omenjeno težavo. 

Za lajšanje življenja posamezniku bi bilo smiselno posebej izpostaviti pristope in strategije pomoči, ki 

so vedenjsko – kognitivno obarvane. Večina avtorjev v literaturi (Theodore in sod., 2006, Middendorf 

& Buringrud, 2008, Shipon – Blum, 2006, Eastman, 2007 idr.) jim pripisuje največjo uspešnost pri 

obravnavi motnje in tudi sama sem prišla do tega spoznanja. V študiji primera sta jasno uporabljena 

kar dva izmed štirih predlaganih pristopov te vrste in rezultati njih uporabe so več kot pozitivni. V 

največjem deležu gre odgovornost za uspešnost pri premagovanju mutizma pripisati ravno tem 

načinom dela, saj je z njihovo pomočjo otrok spregovoril s tujo odraslo osebo (socialno pedagoginjo), 

kjer je mutizem najbolj izražen.  

Zelo jasno se je pokazalo, kako je ob pristopih pomoči ključnega pomena potrpežljivost, postopnost, 

vztrajnost in ne preskakovanje korakov med procesom. V kolikor navedeno umanjka, tvegamo, da 

posameznik z omenjeno motnjo nazaduje po stopnjah in kontinuirano ostaja na stopnji absolutnega 

mutizma. Neučakanost v naši veliki želji po napredku posameznika do verbalne komunikacije se ne 

izplača.  

Prav tako je pomembno znati zaznati in izkoristiti vse vire, ki potencialno lahko nudijo pomoč in 

podporo posamezniku. V študiji primera se je to izkazalo z vrstniki in identifikacijskim modelom kot 

posredniki komunikacije, z družabnimi igrami kot začetno točko sodelovanja, s sodelovanjem med 

starši in socialno pedagoginjo kot enotnimi usmeritvami … Tudi dolgoletno ostajanje pri neverbalni 

komunikaciji in s tem ne-siljenje v verbalno je koristen pristop in pomemben vir moči. Na ta način 

enostavneje in učinkoviteje stopamo proti verbalizaciji.  
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Skratka, otrok s selektivnim mutizmom potrebuje pomoč in podporo pri soočanju s pojavom 

omenjene težave pri sebi. To mu lahko nudi šola oziroma zunanje ustanove s svojim delovanjem 

skupaj z njim, vseeno pa največji delež vsekakor prispevajo starši oziroma družina nasploh, saj z njimi 

otrok preživi največ časa. Razlage o pojavu selektivnega mutizma, izpostavljanje novim situacijam, 

novim ljudem, nudenje občutka varnosti ob verbalnih poskusih komunikacije, sprejemanje otroka, 

sodelovanje z drugimi, govor o lastnih strahovih in podobno, so koraki, ki zavedno ali nezavedno 

močno pozitivno vplivajo na otrokov spopad z mutizmom. Z ustreznimi in otroku prilagojenimi 

pristopi lahko dosežemo, da v soustvarjalnem odnosu motnja izzveni.  
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1 

Intervju z mamo 

Tina: Povejte mi zgodbo vašega Žana. 

Mama: Ko je bil majhen… Nosečnost in porod sta potekala čisto normalno, ni bilo nobenih posebnosti 

ne nič. Kot otrok pa se je, v primerjavi s starejšim bratom, Žan zelo hitro nehal dojiti. Ko je bil šest 

mesecev star, se ni želel več dojiti in je to odklanjal. Ni porabil toliko telesne bližine, prej je sam spal, 

prej postal samostojen, razvoj pa je sicer šel čisto normalno. Saj vem, da ne smem primerjati otrok 

med seboj, da sta osebi čisto zase, ampak vse to govorim tako, iz obeh izkušenj. Z govorom smo 

začeli opažati v bistvu, da je nekaj pa narobe… Ko je bil tri leta star smo ga dali v vrtec in takrat je on… 

So se prvi znaki anksioznosti pokazali. Samo takrat smo jih pripisovali… Da mu je nerodno, da ne 

pozna ljudi, da je zaspan, da je sramežljiv. To je bil majhen in nihče ni razmišljal o tem, da ima z 

okolico težave. Ko je bil majhen tudi ni imel veliko stika z drugimi odraslimi, razen z nami, s hiše. Saj 

smo šli kam ven, ampak otrok ni izpostavljen, da bi se moral pogovarjati s kom pa tako… Ni bilo 

takšnih situacij, da bi bili mi na njega tako pozorni, da je nekaj… (tišina)… Ko je šel pa v vrtec, se je pa 

začelo to tako kazati, kot stiska. Ni se igral z vrstniki, bolj je bil odmaknjen, več časa je rabil, da se je 

prilagodil, začel jim je bežati na stranišče… On je bil že ven iz plenic in vse… V vrtcu je bilo treba 

povedati, da lulat ali pa kakat, on ni pa kar nič povedal, ker ni mogel in je šel pa kar sam. Potem so ga 

pa iskali po vrtcu, kje je. Pa je prišel tudi pokakan domov, pa tako. Eno leto se je to potem kar tako… 

Pa saj bo, malo se mora prilagoditi, mogoče rabi več časa, tako da od tretjega do četrtega leta, prvo 

leto v vrtcu, nismo nobenih posebnih… Da bi rekla ukrepanj imeli. Potem v naslednjem letu je bilo 

pa… Bolj smo ratali… Bolj je čas mineval, bolj smo bili na to pozorni. Da smo pa prav selektivni 

mutizem… Pa čisto naključje, da smo sploh izvedeli, da je to, ker je v tistem času moja mami kupila 

revijo Viva in je bil članek o selektivnem mutizmu noter. In je ona to vidla, rekla, da je pa tako kot naš 

Žan in sem potem še jaz tisto prebrala in mi ni bilo nič prav. Sem rekla, da ona kar neke strahove vidi 

pa to, ampak razmišljat mi je pa vseeno dala. In jaz sem potem s tistim člankom šla v vrtec in dala 

vzgojiteljici, rekla, da naj pogleda, če je to, če ga najde noter. In je rekla, da ga najde noter po vseh 

točkah. Potem smo pa začeli… K splošnemu zdravniku in ona ni vedla nič. Takrat je bil star štiri leta, 

ja. Potem z napotnico naprej k psihologu, v vrtcu se je začela z njim ukvarjat socialna pedagoginja in 

vrtčevska psihologinja, ampak nihče ni tega poznal. Vsi smo se potem začeli zanimati za to, kaj je to 

sploh. Potem so nas napotili še k nevrologu, pa genetiku, pa pedopsihiatru, pa kaj pa jaz vem… Iskali 

so, če so morda kakšne druge zdravstvene težave, iskali so tudi rešitve, ampak bolj kot smo Žana 

okrog vozili, večkrat je on to zgodbo tudi slišal, saj je bil vedno z nami, bolj se je zaprl. Šlo je tako, da 

on tudi iz hiše ni hotel potem iti več, ni se kazal ta njegov strah samo tako, da ni govoril, ampak tudi 

telesna govorica je bila čisto okrnjena. V vrtcu ga je vzgojiteljica večkrat peljala ven, da bosta 

kamenčke metala, on pa tudi toliko ni mogel, da bi kamenček pobral, tako je bil v krču. Par otrok je 

sicer našel, ne velike družbe, ampak nekaj otrok pa, s tistimi se je bolj držal. V začetku tudi z njimi ni 

govoril, potem pa ja. Takoj tudi z otroci ni ne, kdaj točno se je ta komunikacija z otroci začela se pa ne 

spomnim. Bolj je bil odmaknjen, več časa je potreboval, potem je otroke raje opazoval, otroci so 
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potem njega hodili iskat, da se jim pridruži, včasih je šel zraven, včasih pa tudi ne, odvisno. Če je bila 

manjša skupina otrok je boljše deloval že takrat, ko jih je bilo pa več, se je bolj umaknil. Enkrat se 

spomnim, sem ga peljala v prtljažniku na kolesu in je noge med šprikle vtaknil. Veš, da ga je bolelo, je 

bilo plavo in vse. In smo šli k zdravniku, tam pa tudi solze ni spustil, tudi trznil ni, tudi mimike z 

obrazom ni bilo, čisto je bil… Kot da bi mu masko nadel na obraz, nič. Zdravnica mu je migala nogo, 

veš da ga je moglo bolet in je mene samo pogledal, v učkih pa toliko tega »mami«, veš zadrževanje 

solz in bolečine. Na obrazu ni bilo nič, ampak ko me je pogledal, sem videla, kako mu je hudo. Ko sem 

pa jaz videla, da se on še bolj zapira s temi obiski vse povsod, sem pa rekla ne. In smo začeli hodit 

samo še k psihologu. Tam smo tudi prvič začeli s temi terapijami, tudi on se je prvič srečal s takšnim 

primerom. Potem pa res poudarek na teh terapijah… Potem je bila že šola počasi in cel čas, že od 

vrtca naprej je delala ista socialna pedagoginja z njim. Eno leto smo tudi odložili šolanje, ravno iz 

naslova selektivnega mutizma. V vrtcu je na koncu govoril že z otroci in se je tudi igral. V prvem 

razredu je bilo pa, zdaj ko gledam tako nazaj, zanj to psihično bolj naporno, kot smo si mi mislili. Pri 

njemu se je to odražalo na pridobivanju kilogramov. Gledali smo sicer, da so bili sošolci tisti, ki so bili 

že v vrtcu z njim, da je imel par teh prijateljev. Učiteljice so se zelo posvetile in s šolo nasploh zelo 

dobro sodelujemo. Res super, odlična izkušnja. Socialna pedagoginja ga je spremljala že od vrtca in je 

vedela, kako in kaj to gre, z učiteljico sva se tudi veliko pogovarjali pred vstopom in zdaj redno na 

sestankih. Res so se zavzeli, da so bile pozorne do njega, ga spodbujale in tako. Preverjanje je šlo bolj 

v smer pisnega preverjanja in vse prilagoditve, ki pridejo zraven pač. Največje spremembe so se 

pojavile pa iz tretjega v četrti razred in sedaj v petem razredu, ko je pa začel malo bolj govoriti.  

Tina: Kako ste se Vi kot starš, mama, soočala z vsem tem procesom in s spoznanjem o selektivnem 

mutizmu? 

Mama: Jah, nič… Tako pač je. Poskusiš pomagat kolikor lahko najbolj. Najprej hočeš sploh razumet, 

kaj sedaj to je, kje so razlogi. Pri nas je v rodu tudi shizofrenija in sem mislila, da je malo tega, del 

tega. Kako je sedaj do tega prišlo? V tistem trenutku se ti ne spomniš, kdaj je sploh začel… Kdaj je to… 

Ali res ni govoril? Ali vedno ne govori? Kdaj pa je govoril? Sprašuješ se. Ali se je ustrašil? Hočeš priti 

do konca, kako in kaj. Itak ne prideš nikamor, ampak poskušaš najti neke razloge, ker če maš razlog se 

mi zdi, da nekako lažje odpraviš… Se lažje potolažiš in pristopiš k vsemu skupaj. Potem smo pa začeli, 

kakor nam je psiholog svetoval, kakor so nam v vrtcu svetovali, kakor smo sami videli, znali ali pa 

zmogli takrat. Poskušala sem najti tudi literaturo, ampak v slovenščini neuspešno. Poskusila sem najti 

tudi kakšne starše, ki imajo enako izkušnjo s svojim otrokom. In sem spoznala nekaj mamic, vendar so 

bile vse punce tiste, ki so imele selektivni mutizem in pri vseh puncah je prešlo. Videla sem tudi 

kakšne vse so različice tega pojava. Naš Žan recimo ne govori z odraslimi, tudi pri otrocih je bil 

zadržan, ampak v končni fazi z otroci je komunikacija bila. Torej je selektivni mutizem omejen na 

odrasle. Od odraslih on govori samo z mano, z možem, z mojimi starši, ki živijo zgoraj. Postopoma je 

prišel na govor tudi s socialno pedagoginjo in psihologom. Recimo z mojim bratom sploh ne 

komunicira, pa ravno tako živi zgoraj, s starši od moža tudi ne komunicira pa se vidimo vsak vikend. 

Ena od onih punčk je govorila pa samo s sorodniki, tudi s tistimi, ki jih je videla enkrat na leto, s 

sosedom, ki ga pa vidi vsak dan, pa ne. Tretja je govorila samo s sošolci in učitelji pa z nobenih 

drugim. Zelo različne variante so, sem ugotovila. Soočali smo se potem tudi primerno Žanovim 

pogojem. Videla sem, kako druge mamice pristopajo, kako drugi otroci reagirajo, hotela sem videti, 

če kje Žana najdem noter in so bili znaki podobnosti.  

Tina: Kako je torej šla verbalna komunikacija pri Žanu? 
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Mama: V vrtcu je bilo zelo malo tudi neverbalnega izražanja z otroci, z vzgojiteljicami je bil pa čisto 

nič, zmrznjen. Najprej smo delali na tem, da se je neverbalna komunikacija izboljšala, da začel kimati, 

odkimati, je roko dvignil, kdaj so ga v knjižnico peljali, da je šel samo s sošolcem, ker smo videli, da je 

tu komunikacija boljša. Ko se je neverbalna sprostila, to je bil kar počasen proces. Čisto sproščeno je 

neverbalno komuniciral šele potem v tretjem razredu. Tako, da je pokazal kaj, kimal, pisal, ni pa imel 

nobenih komunikacijskih pripomočkov kot kakšne tablice ali pa kartončki. Ampak to je bilo najprej 

omejeno na šolo, šele v četrtem razredu je potem prišlo, da se je razširilo tudi na drugo okolje, zunaj 

šole. Da je tudi komu drugemu pokimal, če sem doma recimo. V četrtem razredu še ni govoril nič, mu 

je pa včasih ušel kakšen »aham« ali pa »mhm«, pa tudi živalski glasovi, ker on se zelo identificira z 

mucami in jih večkrat potem tudi oponaša. Hodi kot muca in oglaša se tako. No, letos, v petem 

razredu… Aja, v tretjem razredu smo začeli uporabljati tudi diktafon. On je doma povedal pesmico, 

ker tega prej tudi doma ni mogel. Ali pa pri branju, v šoli brati ni mogel, doma jaz nisem smela biti 

zraven, on se je zaprl v sobo in bral sam, ker ni želel niti, da ga jaz doma slišim. In potem smo mu dali 

diktafon, da sem ga potem jaz slišala, kako bere, da sva potem preko diktafona tudi doma delali. 

Vrata so morala biti čisto zaprta in ni smelo biti nobene motnje. Potem je pa dovolil, da se tudi v šoli 

te posnetke posluša.  

Tina: Lahko še nekaj besed rečete o sodelovanju s šolo? 

Mama: Ja, jaz sem se v začetku bolj obračala na razredničarko, pa sestanki z njo in to. Ampak potem 

sem pa bolj začela sodelovati s socialno pedagoginjo in od takrat je bilo boljše. Meni se je zdelo, da 

jim lahko dam povratno informacijo o tem, kaj je doma, kje je težko doma, kaj se lahko tu in jaz sem 

izvedela, kaj se v šoli dogaja in sem ga doma lahko povprašala kaj več. Ker doma ni veliko povedal, kaj 

se z njim v šoli dogaja, kako se on počuti, kakšni so problemi. Socialna pedagoginja je pa vedela in mi 

povedala, tako da sem potem tudi jaz vedela, kaj Žana vprašati in toliko časa vrtala, dokler mi ni na 

koncu povedal. Sama sem potem začela tudi večkrat hodit k socialni pedagoginji, da mi je malo več 

povedala, kaj delajo in kako delajo. Šola se je povezala tudi s psihologom potem in potem se je začelo 

to sodelovanje med vsemi in bolj intenzivno delo. Tudi po elektronski pošti smo v kontaktu in preko 

telefonov.  

Tina: Katerih strategij sta se vidva kot starša posluževala pri Žanu? Na primer, če je bilo potrebno 

nekaj iti, kako sta pristopala? Kako sta spodbujala njegovo komunikacijo? 

Mama: Pri njemu je bilo vedno boljše, če sva mu povedala takšne stvari vnaprej, da je bil pripravljen. 

Sicer pa na začetku sploh nisva vedela, kako bo on reagiral na kakšne takšne stvari… Zdaj, ko si tako 

rekla, sem se spomnila… V našem kraju je vsako leto malo večji dogodek in enkrat smo šli, ampak je 

bilo tako hudo, da smo mogli iti takoj domov. On je tudi hrup dojel drugače, njemu je bilo tudi preveč 

hrupno. Ampak takrat nismo vedeli, da na to on ni pripravljen. To smo mogli prvič situacijo srečati in 

videti, potem smo pa vedeli in se po njej ravnali. Enako je bilo s trgovino, kjer je veliko ljudi in muzika 

v ozadju. Spraševali smo se, kako ga bomo našli, če se nam kje zgubi, ko bo pa cel čas tiho. Ko smo pa 

bolj ozavestili to, da je njemu potrebno povedati vnaprej, da je lažje, da je bolj pripravljen potem, 

smo in se še vedno tega držimo. Ko je bilo konec četrtega razreda smo mu rekli, da zdaj v petem 

razredu bo potrebno pa govoriti. In doma je on sicer »ne, ne, ne«, vedel pa je, da bodo pričakovanja 

do njega večja in on je bil na to pripravljen. Tako, da se je potem začel pogovarjati tudi z učiteljico. S 

socialno pedagoginjo se je pa že prej pogovarjal, ja. Potem smo pa rekli, da zdaj ko pa s socialno 

pedagoginjo govori, bi pa lahko to prenesel tudi v razred z učiteljico. Mi doma pa kaj posebnega, 
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kakšnih posebnih tehnik nismo imeli nič. Učili smo se več z njim… Ko je imel občutek, da ne zna, ni 

povedal nič, ko je imel občutek, da ne zmore, ni naredil nič, ko je imel občutek, da ne bo šlo, da je to 

za njega preveč, nič ni bilo od njega. On se noče skrivati z otroci, ker misli, da se ne zna skriti, ne pove 

pesmice, ker misli, da zadnje vrstice ne zna dovolj dobro. Spodbujali smo ga potem v tej smeri, da 

mora, da to ni nič hudega, če se kdaj zmoti, da lahko tudi kakšen račun preskoči, če ga ne zna. Meni 

se ne zdi, da smo imeli kakšne posebne pristope vzgoje. Bolj smo bili pozorni na to, da ni zaostajal, 

ker se hitro kaj skrije za tem kao »ne morem«, v resnici je pa »nočem«. Treba se je bilo to naučit, kdaj 

je razlika med tem, instinktivno delati. Še zdaj se učim pri njem, kdaj je tisti trenutek, ko pride do 

tega, da on res ne zmore, ko je zanj preveč in kdaj je tisto, ko bi lahko, pa noče ali pa se mu ne da.  

Tina: Ko zaznate, da ne more, ko vidite, da je zanj prehudo, kako mu pomagate? 

Mama: V začetku sem ga sigurno reševala iz situacije, verjetno ga podzavestno še vedno, čeprav vem 

da to ne smem, da to so situacije, ki jim bo izpostavljen in jim je. Ampak jaz ga sedaj tako, da mu 

rečem »pa daj no, Žan, kaj… Boš pa že povedal. Povej kaj. Zakaj si zdaj tiho? Saj lahko govoriš.«.  

Tina: Ste ga morda učili kakšnih sprostitvenih tehnik, da bi to napetost sploh znal sprostiti? 

Mama: Ne, to pa ne. Tega pa nismo vpeljevali. Delali smo tako kot smo vedeli, znali sproti, kakor so 

se problemi pojavili. Včasih sem se pri njem počutila zelo nemočna, ker je doma vse lahko povedal, 

ko je prišel pa ven, je bila pa čisto druga situacija. Pa ga je kdo vprašal, kako mu je ime, pa ni bilo nič, 

pa sem en čas čakala, da bi kaj povedal, pa je samo pogledal mene »Boš povedala ti.« in sem potem 

čez en čas mogla povedati, saj okolje že tako… Ko pa enkrat oklica že ve, naš kraj je tako majhen, pa 

sploh ne vprašajo več njega »Kako je pa kej Žan«, Žan pa zraven stoji. Ne pričakujejo več tega odziva 

od njega, ker ga običajno ni in potem vprašajo kar tako direktno. Potem smo jih pa mi usmerili »Žana 

vprašajte«. Žanu smo pa rekli, naj vsaj pokima, da naj se zahvali tako, da vsaj malo pokima, če bo kaj, 

da naj pač najde nek način, da bo pokazal, kaj bi rad, ali pa dvigni roko, daj dogovori se za signale. 

Potem si je večkrat pomagal tudi s sošolci, ker z njimi je komunikacija kar šla, kot sem že povedala in 

jih je uporabljal za prevajalce. Povedal je sošolcu, sošolec je pa potem povedal naprej. Samo potem, 

večji kot so bili, večkrat so rekli »Ja pa saj si povedal meni, povej pa še drugim«. Otroci tudi niso 

dojeli, kako je s tem… Doma pa se mi zdi, da res nismo imeli nekih posebnih… Delaš, ko vidiš, da ne 

gre, poskusiš mu razložiti, da je to tako, da ima te stiske, poskusiš o tem govoriti z njim, tudi kdaj 

govoriti o selektivnem mutizmu z njim... Od začetka je bil premajhen, on ni vedel, kaj je strah, kaj je 

trema, kaj je… Da mu znaš pojasnit tudi to, da je ena trema tudi zdrava, da ni vedno vse to… Da se 

tudi mi kdaj tako počutimo, da mu tako poskušaš pomagati. Mi smo mu tudi predstavili selektivni 

mutizem, povedali, razložili, kaj se z njim dogaja, skupaj sva si pogledala eno oddajo o selektivnem 

mutizmu. Razložili smo tudi tem otrokom, ki k nam hodijo, njemu smo povedali, da so to pač takšne 

vrste težav, da jih bomo skupaj premagali, ampak da moramo vedeti, kako… Ga poskušat pripraviti do 

tega, da pove, kako se počuti, da je znal prepoznati čustva… To se poskušaš z njim pogovarjati tudi. 

On je pa včasih pripravljen, včasih pa tudi ne. Pozoren moraš biti tukaj. Pa tudi ti moraš biti 

pripravljen. Si včasih govorim, da bom mirna z njim, da mu bom mirno razložila, da si bom vzela časa 

do nezavesti, pa sem mu dovolila, da se je prej pet ur samo igral, da je bil potem pripravljen 

sodelovati in bil odprt za nekaj novega. Tudi s tem branjem, da sem jaz lahko bila z njim v istem 

prostoru… Veliko časa sem si vzela in presedela v tišini zraven njega, preden je sploh par besed 

prebral. To… Nismo imeli nekih strategij, po občutku in sledili smo navodilom socialne pedagoginje. 

Recimo, zelo pomaga urnik, program, čas, ki smo ga sestavili skupaj z Žanom, za potek dneva, potem 
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vozimo ga v knjižnico, izpostavljamo ga drugim okoljem in situacijam… Bolj so nam oni dali navodila 

in mi smo jim sledili. Če ne bi bilo tako sodelovanja kakor je bilo in je še vedno, ne vem kako bi to… 

Nismo pa nikoli, bom kar po domače povedala, znoreli nad njim zaradi tega govora. Nisem… Ne 

vidim, smisla v tem.  

Tina: Bi še kaj dodali? 

Mama: Meni je važno ohranit upanje, da bo to enkrat prešlo, važno je, da se on navadi s tem živeti. 

Se pa vsi učimo in s to njegovo težavo, se je naša družina tako spremenila… Saj ti sploh ne znam 

povedati… Spraševali smo se, pa kaj mi delamo narobe, da je on tako… Pa iščeš v sebi razloge, pa 

iščeš razloge v okolju, iščeš v bolezni, v vsem… V družinskih vzorcih tudi… Potem sem šla na 

postavitev družine… Tam sem pa jaz… Tam… Saj ti sploh ne znam povedati… Meni se je tam življenje 

obrnilo na glavo… Z mojimi starši si nikoli nismo bili blizu, nikoli jim nisem povedala, kaj se z mano 

dogaja, kaj se v meni dogaja, nič… Zelo smo si bili odtujeni, zelo vsak v sebe zaprti, navzven delovali 

kakor da je vse v redu, navznoter pa ni bilo v redu čisto nič… Na tisti postavitvi je bilo… Ta strah je kar 

izginil, ta strah je kar izginil in sem prišla tisti dan domov in sem šla gor in mami govorila take 

zgodbe… Moraš vedeti, da se mi nikoli nismo pogovarjali doma na tak način, da bi povedala kaj mi je 

hudo. Sprožilo je pa to, da smo se vsi zamislili, kaj delamo, da se vsi tako enako počutimo in ker cela 

družina hoče Žanu pomagati, smo vsi se premaknili. Tako no, poslužili smo se tudi alternativ. Tudi na 

Bownovo terapijo smo Žana peljali, ko je bil star pet let in tam mu je terapevt rekel, ko ga je tapkal, 

da je tako zategnjen, kot da je petnajst let star. Take napetosti ima in tudi to, veš, je pomagalo malo. 

In ta postavitev družine. Ne vem, k Žanovemu izboljšanju je doprinesla… Vse kar smo počeli, tako mi 

doma, kot tisto, kar so delali v šoli z njim, kot naše sodelovanje, tudi njegov razvoj sam. To je 

skupek… Rezultat, skupek vsega. In še bo treba… In še bo treba. Ampak tudi ta njegova težava je 

zdravilo pa za nekaj drugega, v našem primeru za »bolezni«, če lahko tako rečem, ki so pa v družini. 

Veliko se spremeni.  

6.2 Priloga 2 

Intervju s socialno pedagoginjo 

Tina: S katerimi strategijami si pristopala k Žanu? 

SP: Pogosto sem se pogovarjala s kliničnim psihologom, na en mesec ali največ dva. Tudi če ni bilo nič 

težav, je on mene poklical ali pa jaz njega, da sva se informirala. To je zelo pomembno. Z mamo sva 

bili skos v kontaktu, pride vsak mesec na govorile, potem pa smo bili po mailu in tudi telefonu, če je 

bilo kaj nujnega ali če je bilo kaj zelo slabega oziroma tudi dobrega. Ko je z menoj spregovoril, sem 

tudi takoj poklicala. No tako… Potem… Glavni okvir je bil, da smo naredili IP skupaj in smo tudi že 

določili osnovne cilje, ki naj bi jih v tem letu dosegel. Lansko leto je bil, na primer, cilj ta, da začne 

glasno v šoli brati in da bi začel z menoj govoriti. Ampak to so bili takšni cilji, ko smo jih zastavili, so se 

zdeli vsem nam zelo visoki in nismo vedeli ali nam bo uspelo. Prej da ne, ker Žan je tak, da… Ko ga 

gledaš ti ne veš, kaj boš dobil od njega, ne da ti povratnih informacij. Nepredvidljiv je, ne moreš ga 

naštudirati. Včasih bo tako odreagiral, včasih pa tako. V bistvu nismo vedeli, kaj bo in oba cilja sta bila 

dosežena. Potem so pa še vmesni cilji, kjer vidimo, da nekaj gre in se spomniš sproti, da bi potem pa 

še to vključevali noter. Lansko leto je bilo to recimo še s telovadbo, kar smo odlično zrihtali. Mi smo 

se pol leta s kolebnico bodli in on tudi doma ni hotel in nič in nič in nič. Pri pouku pa sploh ne, ni hotel 
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sodelovati niti v skupinskih zadevah, kot je tek v krogu. Jaz sem šla k telovadbi z njimi in on je začel 

teči, potem se je pa skril za mrežo, ki ločuje telovadnico na več delov. In kakor je mislil, da ga ne 

vidimo je potem mislil, da mu tudi ne bo treba. Dokler ga nisem poklicala, da mora teči naprej, je on 

tam bil skrit. Ali pa igre štafet, kjer sta dve ekipi in ena zmaga. Pa tu bi še nekako razumela, ne pa v 

prostem tekanju. S tem, da je on imel občutek… Potem sva se midva to pogovarjala… Meni se je že 

takoj to zdelo in on mi je tudi to potrdil, da je imel občutek, kot da njega vsi gledajo. Ampak njega 

nihče ni… Pa v tem razredu, veš, kjer so ga navajeni, njega nihče ne »porajta«. Tako, da res ta 

telovadba je nekam za napisat. Ampak to zdaj ne bova… Mislim, on sploh ne izpade in to je dobro za 

njega. Ni on sploh v centru, mislim redko kdaj da je.  

Tina: Kako sta pa napredovala v govoru? 

SP: Ja, tu je bilo najprej treba sploh dotik in očesni kontakt. To sva midva že v vrtcu. Z igricami v 

katerih je bil on dober, z igrami, ki so povezane z logičnim mišljenjem ali pa družabne igrice, ki so 

dosti bolj zahtevne kot pa za pet, šest let starega otroka. Jaz sem se že takrat z njim igrala igrice, 

katere sem se igrala z otroki v tretjem razredu, na primer. In on je bil zelo dober. In s tem je izgleda 

da toliko zaupanja dobil, da sem eno roko… Eno roko sem vedno imela na mizi, kjer sva se igrala. 

Imela sem jo gor pol leta in se je ni dotaknil. Potem sem mu pa rekla, da ko se je bo dotaknil, da bo to 

zame znamenje, da se jaz njega lahko dotaknem. In po tistem, ko se je dotaknil moje roke in sem se 

jaz njega dotaknila nazaj, tako po rami, je… Ni bil več tako zmrznjen, kot sem to včasih videla, da je 

bil. On je tudi dihati nehal, veš, to bi mogla videti, to je neverjetno, kot da ga moraš k zdravniku 

peljat, veš. Tako da, najprej smo na temu delali, potem pa postopoma naprej. Veš, jaz nisem imela v 

vrtcu za realen cilj, da bo govoril. To je prišlo šele lansko leto, recimo, po vsem tem času in vsem tem. 

Ko je šel v šolo, sem bila jaz edina povezovalna, med vrtcem in osnovno šolo, tako da to je bil zelo 

vesel, ko je mene videl. Zato sem sploh prvi mesec, zelo dostikrat bila v njihovem razredu. Tudi 

učiteljici je bilo v redu, da sem bila tam. Najprej sem bila jaz v skupini, potem sem ga pa odpeljala v 

kabinet zraven in najprej mu je bilo… Ni vedel, kaj je zdaj to, ali ga bom tepla ali kaj, čeprav sem mu 

vse razložila. No, potem mu pa ni bilo več problem in on, že ko je mene na vratih videl, je že vstal. V 

vrtcu sem jemala tudi druge otroke še zraven, na primer, tako da redko kdaj sva bila sama. Vzela sva 

zraven, še enega ali dva otroka. Najprej sem jih jaz sama izbirala, s časoma sva se pa zmenila tako, da 

jih on. In smo se igrali vse te igrice in to. Že to, da se je sploh igral z odraslo osebo, veš, je bil 

napredek. Ker v vrtcu od na začetku nič ni hotel delati, on je šel tam, v svoje en kotiček, nikoli tja kjer 

so bili oni kot skupina in on se je tam igral. Imel je kakšno mačko s seboj in konec. Z vzgojiteljico 

nobene komunikacije, pa je bila zelo v redu. V vrtcu je bil res fino zaprt. Šele proti koncu je šel tudi s 

skupino, če so se v krog usedli. Prehod v šolo mu je bilo pa zelo težko. Sicer smo gledali, da bi jih 

nekaj tudi ostalo sošolcev, ampak je imel kar težave. Ampak midva, saj pravim, sva se nekako… 

Tina: Kako je bil preskok od neverbalne k verbalni komunikaciji? 

SP: Preskok je bil kar direkten, ja. Mislim… To je leta trajalo. Lej, najprej je bila težava, kako preverjati 

njegovo znanje. V prvem razredu še ni zares slovenščine in pisno nimaš kaj delati. Govori pa tudi ne. 

Ampak prvi razred smo še nekako. Potem v drugem razredu sem šla jaz na porodniško, ampak so me 

seznanjali z napredkom in delom. Uporabljali so diktafon in on se je posnel doma, da je učiteljica 

lahko potem to poslušala. V tretjem razredu smo pa tudi to prakticirali, da se je snemal pa so ga tudi 

že v razredu poslušali. In to je bila ful priprava na to, to je bilo najprej težko. Vse smo pa delali z 

njegovim privoljenjem, veš, nič mimo njega. On se je s tem sprijaznil, da bo učiteljica poslušala 
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posnetek, ko se bo doma posnel. To je šlo. Ampak pred razredom je bilo pa zelo težko se na to 

pripravit. Pa je tudi to šlo nekako. V četrtem razredu je pa že toliko nekega drugega preverjanja in še 

angleščino dobijo, ne. Potem smo pa, najprej to, da se je doma posnel, te pesmice in to, kar se je 

navadil in branje, da je doma bral. Čez leto pa je šlo pri meni snemanje tako. On je najprej sebe 

snemal v moji pisarni, jaz sem pa zunaj pred vrati stala. Moja pisarna ima predprostor, med njima so 

vrata in potem so še ena vrata med predprostorom in hodnikom, ki je zunaj. Oboje vrat so bile 

zaprte. In jaz nisem smela posnetka poslušati, če je bil on zraven, ampak potem, ko je šel on ven. In 

najprej sem posnetek poslušala po uri, potem sem pa posnetek poslušala tako, da je on šel ven, jaz 

sem posnetek poslušala, on je pa prišel nazaj noter. Potem sem lahko prišla v predprostor in vrata so 

morala biti zaprta. Ko sem poslušala posnetek je bil on že zraven. Potem so bila vrata priprta in sicer 

tako, da si je on sam vrata pripiral. In najprej so bila tako priprta, da niso bila nič priprta, potem so 

bila vse bolj in na koncu so bila vrata odprta in jaz sem bila še zmeraj v predprostoru, on je pa na glas 

bral in se ob tem tudi snemal. Potem je pa tako prišlo, da sem jaz že pred vrati stala, ker prej sem 

morala biti na sredini predprostora. In, če se je on zmotil, ker sva imela oba besedilo, sem ga jaz 

popravila, je on ponovil besedo in šel naprej. Potem sem, ne da bi se kaj menila, prišla do vrat in stala 

med vrati kao, da ga ne slišim. In potem je kar prišlo, da sem se enkrat pa zraven usedla. Pa je bral, pa 

me ni gledal, potem je pa bral in začel tudi tako, da me je pogledal vmes. To je bilo v četrtem razredu 

z branjem. Do te točke sva prišla od tretjega razreda do marca v četrtem razredu. Zelo počasi. To sva 

se tudi s kliničnim psihologom pogovarjala, ni bilo druge. Ker pred drugimi se je pa zaprl. V četrtem 

razredu se je na začetku pred učiteljico zelo zaprl in ni nič hotel z njo. In mi je potem tudi on povedal, 

da z njo ne bo govoril, ker se z njo ne čuti. Ona mu zelo dobro razlaga snov, ampak govoril pa z njo ne 

bo. To mi je napisal. V tem času sva midva bila tako, jaz sem govorila, on mi je pa pisal odgovore. Ko 

sva se učila ali sem ga spraševala, mi je on pisal. Pa najprej je cele papirje popisal, potem sem pa že 

videla, če je prav mislil odgovor, da ga nisem mučila naprej s pisanjem. In še čas sva izgubljala. Potem 

smo imeli pa ogled čistilne naprave z razredom in on ni hotel biti v koloni z ostalimi, ampak je cel čas 

gor in dol skakal. Ker se pa na opozorila ni odzival, sem rekla, da če je tako, mi bo moral pa roko dati. 

To je pa zanj hujša nočna mora in se je upiral in tako, da sem na koncu že malo manj kot kričala nanj, 

ker se mu ni dalo dopovedati. Takrat sem res mislila, da sem vse delo in trud, ki sem ga vložila 

prejšnja leta, zapravila, ampak ne. Naslednjič, ko sva se videla, je začel pa govorit. Bilo je pa tako, da 

sva imela spoznavanje družbe in tema je bila domači kraj. Eno vprašanje vmes pa, kaj bi želel, da 

župan naredi za njegovo vas, za njegov kraj in on meni odgovori. In jaz… Sploh nisem mogla… 

Medtem, ko mi je on odgovoril, sem pa jaz med vrati stala, slučajno, slučajno. In ga vprašam 

naslednjo stvar in mi je samo odkimal. Pa sem ga vprašala, če stopim nazaj in sem stopila korak nazaj, 

med vrata in sva se naprej pogovarjala. Tako sva predelala celo snov, vse mi je govoril, kaj bi 

spremenil, kje bi bazen in igrišče naredil. Vse je govoril in mislim, jaz sem bila prav šokirana. In sem 

hotela tisto uro nič ga, se menit o tem, da sva midva spregovorila. Ampak sva pa naslednjo uro. Sem 

ga vprašala, če mi bo pokazal, kdaj lahko jaz do njega pridem in sem bila potem eno uro še med vrati, 

potem sem prišla do mize in potem sem se že usedla zraven. Tako da, potem sva gledala en star 

slovenski film in sva se o tem pogovarjala in gor in dol in sem in tja. Nobenih težav več. Tudi začel me 

je gledati med pogovorom… In najprej, ko je govoril je po tiho govoril, šepetal je, je potreboval… Ker s 

kliničnim psihologom je začel govoriti pa že v prvem razredu in je rekel, da zato z njim lažje govori, 

ker je moški. In mu je Žan to prav povedal, ampak je šepetal, najprej je dve leti z njim šepetal. Potem 

je pa v tretjem razredu začel z njim govoriti na sobni jakosti. Zdaj pa tam že kriči lahko, ne. Pri meni je 

pa samo to prvo uro, ko se je začelo, je šlo malo bolj na po tiho, je šepetal, po moje rabi, da malo sam 

sebe sliši, potem je bilo pa v redu. 
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Tina: Kako sta komunicirala, ko verbalno še ni govoril? Prej ste omenila pisanje, kimanje, še kaj? 

SP: Ja, kimanje, z rokami mi je kazal, pokazal, pisal mi je tudi, na mizi sem imela kup listkov in on si je 

vzel in pisal. Recimo, kakšnih kartončkov s sličicami ali pa komunikacijskih tablic ni nikoli imel. Tudi 

mislim, da pri njemu ne bi to šlo. Ni takšen tip. No, pa pokazal mi je kakšne slikce, ko sva kaj 

obravnavala. Vse sva se zmenila, samo nič ni povedal. Mu je pa večkrat tudi ušlo, veš, kakšna beseda. 

In na začetku se je prav zdrznil, sam ustavil in se prav udaril z roko po ustih. Ampak samo ušlo mu je 

in ne samo pred mano, tudi pred kakšnim odraslim in se je prav udaril po ustih, ko se je zavedal, kot 

da ne bi smel. Tudi za letos smo zastavili cilj, da bo z več učitelji govoril, ampak še ni. A veš, to je tako, 

ne veš, ali gre ali pa ne gre.  

Tina: Ali je kdaj imel kakšnega posrednika pri komunikaciji z Vami? 

SP: Ja. Midva sva na ta način, ko je imel kakšne konflikte s prijatelji v šoli… To so mi drugi povedali, ne 

on. Fajn je bilo, da sem imela njihov razred za učno pomoč in smo se poznali. In so mi oni povedali, z 

drugih strani sem zvedela in še učiteljica… In ko je kaj bilo, sem poskusila kakšno pravljico o muci 

dobiti ali pa sem pretipkala v muco, ker se z mucami še zmeraj zelo identificira. In on ima eno svojo 

muco in tudi plišastih ima veliko doma, ne vem od kje je to dobil. In potem je večkrat tudi muci 

povedal, ne meni, ampak muci, kaj se je dogajalo.  

T: Kaj pa sošolce za posrednike? 

SP: S sošolci, govori z vsemi. Ima pa določene s katerimi je bolj prijatelj. On bi vse delal, vse bi delal, 

tudi telovadil, ampak samo z najboljšim prijateljem. Noče, da so drugi zraven in potem so dostikrat 

bili prepiri med otroci, ker on ni hotel, da bi bil še eden zraven. Ali pa sta se z najboljšim prijateljem 

zmenila za popoldne in mu je povedal, da bo še nekdo prišel zraven in Žanu ni bilo prav, tako da 

potem ni šel. Tudi k najboljšemu prijatelju ne, če je rekel, da bo še nekdo prišel. Ampak, da bi bili 

sošolci posredniki med nama pa ni bilo. 

Tina: Kakšno je sodelovanje s starši? 

SP: Konstantno. Po mailu, po telefonu, redno mesečne govorilne. Če niso uradne pa pokličejo ali pa 

pokličemo in se najdemo. Tudi na začetnih in zaključnih sestankih za IP so zraven, tako da ogromno 

sodelovanja z njima in ogromno pripravljenosti sodelovanja z njune strani.  

Tina: Vam to koristi, pomaga? 

SP: Seveda. Dosti lažje mi je, če se mi zmenimo, kako in kaj bomo naredili. To je tako, kot da skupaj 

nekaj delamo z otrokom in zdaj, če bom jaz nekaj po svoje in ti nekaj po svoje… Če bom jaz hotela, da 

je otrok vedno v črno oblečen, ti pa da je v rumeno, to ne bo šlo, se bova tepli. Se morava zmenit. V 

takem primeru mora biti stalni stik s starši, da vsi ravnamo v isto smer enako. Otrok je dovolj 

inteligenten in vse preračuna, kako bo kje koga okrog prinesel. Nujno je, da je komunikacija med 

nami vsemi. Če ne bi bilo takega interesa s strani staršev, ne bi bilo nič s tem otrokom. Pa še 

informacije se izmenjajo. Jaz vem, kako deluje doma, oni pa kako v šoli, potem pa skupaj iščemo poti.  

Tina: Bi še kaj dodali? 

SP: Mogoče prej nisem toliko poudarila, ampak pri delu z Žanom je zelo pomemben red. Jasno 

določene meje in zelo strogo določene meje. Sicer vedno, da mu daš občutek, da tudi on odloča o 
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mejah oziroma se pogovarjaš z njim o mejah in kako bo meja določena in do kje, ampak meja mora 

biti določena. Ker on je to prav potreboval. Ko tega ni bilo, je zbezljal. Zadetek v polno je bil urnik in 

za vsak dan je bilo potrebno učenja pol ure in domača naloga pa branje petnajst minut. Od teh 

petnajstih minut od branja, če jutri pišeš matematiko, jih lahko daš sem k matematiki pa danes ne 

bereš. In to se štopa. To ni tisto, »Ah saj bom, bom zdaj, počakaj še malo…«. Ne. Zdajle, tu je ura pred 

teboj in Žan ve, koliko časa še ima. In to je steklo. S tem, da je on moral meni dnevno napisati vsak 

dan, koliko časa je porabil za domačo nalogo, koliko časa se je učil pa kaj se je učil in za branje, če mu 

je uspelo ali pa kam je ta čas dal. Če mu branje ni uspelo, sva potem midva brala pri meni. Nič 

hudega. Na primer, ko sva imela ob ponedeljkih branje, sem pa rekla, da v ponedeljek ne rabi potem 

brati še doma, ker že pri meni bere. To je pa potem steklo res in tudi lepo prav dobro je zaključil leto. 

In letos enako gre naprej. Rabi kontrolo in prav kriči po kontroli. Smiselno se mi pa zdi, da se izkoristi 

tudi vsaka situacija, ko je neznana odrasla oseba prisotna, da se ga malo »naheca«, da kaj pove. To, 

ko zdaj delajo doma, ko gredo v gostilno, da sam poskusi naročit in podobno. Mislim, da ga je 

smiselno porinit v govor, ker on drugače ne bo. On bo raje ne, če boš ti potem namesto njega 

povedala. Če se pa ti z njim prej pogovoriš… Aja, še to, on je zmeraj rabil čas za razmislit, za vsako 

stvar. In tudi midva sva se prej pogovarjala o tem, poglej to te čaka, to bo treba in vem, da je težko, 

ampak imaš dovolj časa, da se na to pripraviš. Za njega so najslabše te stvari, zdajle. On se zmede, 

moraš ga pripravit oziroma mu dati čas, da razmisli in se sam pripravi. Pri igri z drugimi otroci je pa 

tudi problem, ker rečejo, da se gredo skrivat in se že skrivajo. Žan bi potreboval pa najprej pet minut 

za razmislit, ali se to njemu splača, saj je fajn ja, kam se bom pa skril, če se že bom skril… On to 

potrebuje in ima verjetno zaradi tega tudi probleme. Mogoče pa mi preveč s svojega stališča gledamo 

in da se nam zdi, da bi on potreboval dvajset prijateljev, kaj pa vem. Mogoče je on čisto zadovoljen s 

tem kar ima. Mislim, da ne rabi on toliko družbe, ker če tako pogledam v življenju, saj je dosti ljudi, ki 

nočejo imeti toliko družbe. In če ga zelo silimo v to… Ne vem… Žan si preračuna že prej, kaj bo on s 

tem človekom delal. So ali pa niso ljudje za njega in je bolj zadovoljen sam, kakor pa da bo kar ene 

ljudi pobiral samo zato, da bo imel… 


