
Co kryje się pod pojęciem mutyzm wybiórczy? 
 

Mutyzm wybiórczy według ICD-10 klasyfikuje się obecnie jako zaburzenie 

funkcjonowania społecznego, do którego objawów zalicza się min.: milczenie  

w specyficznych sytuacjach, pomimo mówienia w innych, ekspresja i rozumienie 

języka w normie wiekowej dziecka, czas trwania minimum 4 tygodnie.  

Omawiane zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim a piątym 

rokiem życia. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej  

w wieku 8-12 lat. Należy jednak wiedzieć, że wyklucza się diagnozę mutyzmu 

wybiórczego, o ile objawy można celniej wytłumaczyć zaburzeniami komunikacji, 

całościowymi zaburzeniami rozwoju lub innymi zaburzeniami psychotycznymi. 

Rzadko zdarzają się też przypadki, gdy osoba cierpi wyłącznie na mutyzm 

wybiórczy. Zazwyczaj towarzyszą mu także inne zaburzenia lub tylko niektóre ich 

objawy.  

Warte zwrócenia uwagi jest to, że najnowsza wersja ICD-11, mająca obowiązywać od 
2022 r. klasyfikuje mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe, tak jak amerykańska 
klasyfikacja psychiatryczna DSM-V.  
 
Co może być przyczyną mutyzmu wybiórczego? 
 
Czynniki predysponujące 
❖ Uwarunkowania genetyczne – wstępowanie w rodzinie osób wrażliwych, 

lękowych, nieśmiałych, z MW. 
❖ Trudności na tle logopedycznym, językowym. 
❖ Lęk separacyjny. 
❖ Perfekcjonizm. 
❖ Wrażliwość sensoryczna. 

 
Czynniki wywołujące 
Dziecko łączy mówienie z sytuacją bardzo wysokiego stresu i niepokoju, co może 
być spowodowane przez: 
❖ separację od rodziców, utratę bliskiej osoby. 
❖ Nieznane otoczenie – przeprowadzka. 
❖ Rozpoczęcie przedszkola, szkoły. 
❖ Świadomość niedoskonałości mowy. 
Unikanie mówienia może być modelowane też przed rodziców lub rodzeństwo.  
 
Czynniki podtrzymujące  
To reakcja otoczenia na brak mowy, która potęguje i podtrzymuje strach przed 
mówieniem: 
❖ Presja na mówienie, stawianie dziecka w centrum uwagi (oczekiwanie, że dziecko 
odpowie). 
❖ Dezaprobata, kara za brak mowy. 



❖ Przypinanie „łatki” niemówiącego dziecka – powtarzanie wszystkim, że dane 
dziecko nie mówi. 
❖ Brak potrzeby zmiany, pogodzenie się z MW dziecka – odpuszczenie prób 
pomocy dziecku. 
❖ Oczekiwanie na zmianę bez zrozumienia istoty zaburzenia i odpowiednich 
działań – „samo wyrośnie z tego”. 
 
Z uwagi na to, że trudno określić jednoznacznie, co jest źródłem mutyzmu 

wybiórczego, przyjmuje się najczęściej wieloprzyczynową teorię powstania tego 

zaburzenia.  

 
Charakterystyczne zachowania dziecka z mutyzmem wybiórczym? 
❖ Unikanie kontaktu wzrokowego, uciekanie wzrokiem, chowaniem się za 

rodzicem, chęć bycia niewidzialnym – niechęć do bycia w centrum uwagi.  
❖ Brak uśmiechu i ekspresyjnej mimiki twarzy, kamienny wyraz twarzy. 
❖ Sztywność poruszania się bądź dziwny, nienaturalny sposób chodu. 
❖ Trudność w używaniu zwrotów grzecznościowych, nieumiejętność rozpoczęcia 

komunikatów werbalnych od słów np. dziękuję, proszę, dzień dobry, do 
widzenia. 

❖ Duża wrażliwość sensoryczna na różne bodźce, ale też na uczucia innych, 
szczególnie na krzywdę. 

❖ Może pojawić się ssanie palców, obgryzanie paznokci, nadmierne dotykanie 
włosów, gryzienie rękawa bluzki. 

❖ Niechęć do zmian, zwłaszcza tych, które są zaskoczeniem.  
❖ Może pojawić się perfekcjonizm, niskie poczucie własnej wartości.  

TEMPERAMENT

(biologiczne predyspozycje)

− nieśmiałość

− wstydliwość

− społeczne wycofanie się

− lękliwość

− martwienie się

− negatywizm

ZABURZENIA 
ZACHOWANIA 

ZWIĄZANE

Z LĘKIEM W 
HIST0RII RODZINY

− bardzo intensywne 
martwienie się,

długotrwały stres

− społeczne 
wycofanie się

− fobia, fobia 
społeczna

− problemy związane 
z lekiem 

separacyjnym

ZMIANY W OTOCZENIU,

ŚRODOWISKU DZIECKA

(traumy, stresory związane 
ze środowiskiem)

− szkoła, przedszkole

− nadmiar zakazów

− rozwód, poczucie 
odrzucenia, kłótnie

− rodzeństwo, choroba 

− deprywacja potrzeb 
psychicznych

− nadmierne izolowanie, 
poniżanie



Mutyzm wybiórczy jest nie zależny od poziomu inteligencji, może więc występować 
zarówno u osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i u osób szczególnie 
zdolnych. Z powodu ograniczenia związanego z mówieniem, osoby nie są w stanie 
pokazać w pełni swoich możliwości intelektualnych, dlatego czasem są spostrzegane 
jako mniej bystre. Dzieci z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu są uznawane 
najczęściej za grzeczne. Te nieprzeszkadzające dzieci są bardzo wygodne dla 
nauczyciela, jednak pod pozorną grzecznością, kryje się rozpacz, zawstydzenie, nie 
moc i stres, uniemożliwiający komunikowanie podstawowych potrzeb, takich jak 
głód, ból czy potrzeba skorzystania z toalety. Milczenie u dzieci MW to nie „wybór” 
czy „odmowa” udzielenia odpowiedzi. Jako osoby z fobią, nie potrafią się zmierzyć  
z własnymi obawami, więc radzą sobie poprzez unikanie i bardziej komfortowe 
strategie alternatywne.  
 
MW nie dotyka wyłącznie sfery mowy. Zdarza się, że silny lęk przed mówieniem 
wywołuje napięcie mięśni, zaburza możliwość wskazywania dłonią, manipulowania 
przedmiotami, chodzenia czy biegania (np. pojawiają się wady postawy, trudności  
z jedzeniem, realizacją potrzeb fizjologicznych)   
Mutyzm wybiórczy to przede wszystkim WYBIÓRCZOŚĆ w różnych zachowaniach, 
m. in. takich jak: 
❖ mowa, 
❖ jedzenie i picie, 
❖ korzystanie z toalety, 
❖ nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi, 
❖ proszenie o pomoc, 
❖ sygnalizowanie potrzeb i problemów, 
❖ radzenie sobie w sytuacjach mniej komfortowych (np. wizyta u lekarza), 
❖ tiki, mające na celu obniżenie napięcia, 
❖ wycofanie z aktywności w grupie, a nawet indywidualnej, 
❖ przywiązanie do schematu, który obniża lęk i daje poczucie bezpieczeństwa, 
❖ trudności z integracją sensoryczną. 

 
Jak zachować się w obecności dziecka,  które mało mówi lub milczy? 
❖ Nie zmuszaj dziecka do mówienia i nie zawstydzaj, jeśli nie jest w stanie 

rozmawiać w danej chwili – zdejmij presję z mówienia.  
❖ Nie wypytuj np. czy dziś odezwie się, dlaczego nie mówi,   
❖ Nie odpowiadaj za dziecko i nie odbieraj z rąk drugiej osoby czegoś, co ta osoba 

podaje dziecku.  
❖ Stwarzaj dziecku okazje do interakcji społecznych, sprawiaj by dziecko miało cel  

i potrzebę komunikacji, najlepiej poprzez zabawę i komentowanie tego co dzieci 
robią.  

❖ Mów do niego często, nawet jak wiesz, że nie odpowiada, aby czuło się częścią 
grupy.  

❖ Kiedy próbujesz w coś zaangażować dziecko skieruj uwagę na działanie  
i materiały, a nie na dziecko.  

❖ Jeśli dziecko się odezwie –ukryj swoje zdziwienie. Zachowuj się normalnie  
i naturalnie. 



❖ Nie karz dziecka za brak mowy, nie bądź sfrustrowany, jeśli dziecko nie mówi.  
❖ Nie obiecuj dziecku nagród jak zacznie mówić, tylko nagradzaj za to czego już 

dokonało, za małe sukcesy. 
❖ Nie okazuj czułości i nie przytulaj dziecka, gdy się wycofuje, zamiast tego 

nagradzaj za próby uczestnictwa w rozmowie. Wzmacniaj samoocenę dziecka, 
wspominając o tych rzeczach, które potrafię zrobić. Ale nigdy nie chwal dziecka 
przy innych osobach, bo jest to dla niego zawstydzające, zrób to później na 
osobności. 

❖ Kiedy pytasz to unikaj pytań bezpośrednich i otwartych. Najlepiej sprawdzają się 
pytania typu „tak” lub „nie”.  

❖ Przyjmuj życzliwie każdy niewerbalny sposób komunikacji, traktujmy to jako 
odpowiedź.  
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